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Bru de R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
37
Bruchem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der
14-01-1815 provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het
extract waarin dit vermeld is. Jaar 1815 (12)
1020-19
Bruens Henrikus * 20-11-1814 Bergh Kannonier Bat. Vrijwllige Artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van
09-08-1837 militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens
vonnis van de Krijgsraad Tot 10 jaar kruiwagenstraf veroordeeld en vervallen van den Militaire stand en eerloos
enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz
(4) dossier (20)
12
Brug en Kanaalgeld En invordering Kanaal en Bruggeld Een ambtelijk stuk Onderwerp: Stukken betreffende de
29-12-1899 invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers
die tarieven te betalen jar 1899 (22)
109/23
Brug in de Grote weg Leeuwarden Harlingen en wel over de Engelumervaart met ontwerp tekeningen jaar 1841
00-00-1841 (11)
372 blz. 3
Brug Lambert Ages te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
09-08-1816 somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van
den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier
dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som
waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
615-2, 17
Brug S. L. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
19-06-1840 bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand
Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
255-A
Brug ten Berend 374 is zijn volgnummer en Delden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
00-05-1817 Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen
met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die
met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
7-A bijlage 1 Brug ter Hermanus, 153 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Huis van
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
Arrest
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
26-03-1824 met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
517-11, 45
Brug v.d. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
19-05-1840 Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters
der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van
belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
1074-9
Brug v.d. G. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
29-10-1840 Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding
van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
932/8, 211
Brug v.d. G. H. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie
06-09-1839 van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de
Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
2086-12
Brug v.d. Gurbe H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
01-11-1840 inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6
maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
36-A
Brug v.d. Joh’s. B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton
blz. 48
Baard op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen
22-04-1824 betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard,
Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga,
Wartena, Weidum en Ydaard (53)
36-A
Brug v.d. Joh’s. B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton
blz. 48
Baard op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen
22-04-1824 betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard,
Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga,
Wartena, Weidum en Ydaard (53)
274
Brug v.d. Klaas Hilles te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland,
Wymbrits.
Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden,
28-09-1819 zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de
Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
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Brug v.d. T. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brug van de J. J. te Harlingen wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840
afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
Brug van de Klaas Hilles ; een mandaat voor betaling van fl. 623 jaar 1819 (1)
Brug van den Aart 395 is zijn volgnummer en Hoogland zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Brug van der Gurbe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte
Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter
vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig
guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Brug van der Harmen Rinses staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op
een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)
Brug van der J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Brug van der Jalke Met signalement Veldwachter Schoterland jaar 1915 (3)
Brug van der Jalke te Bovenknijpe hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening zijn ontslag als
veldwachter deze functie bekleed hij al sinds 1875 enz. enz. jaar 1915 (3)
Brug van der Jalke, Veldwachter te Benedenknijpe gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en
1918 (7)
Brug van der Jan Sijtzes, Veldwachter te Jubbega Schurega gestationeerd , wordt vermeld in een dossier,
Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar
1876, 1882 en 1918 (7)
Brug van der Jan T. , Handgeschreven brief met Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg, J. H. van
Wekinga, Wopke Brouwer, Jan T. van der Brug, te Workum (6)
Brug van der Klaas H. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van
Binnenlandschezaken van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met
nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Brug van der Klaas Wilkes, hij ontvangt een schadeloosstelling wegens gestorven koebeesten van fl. enz. enz. jaar
1819 (1)
Brug van der Lambert Ages te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van
tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur
is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en
Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding
van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Brug van der Luitjen Tjerks van beroep Sluiswachter, er bestaan geen bedenkingen tegen hem om de inning der
schutgelden aan de Nieuwe Zijlen enz. jaar 1863 (16)
Brug van der T. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering
zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun
verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk
bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Brug van G. S. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Brug van J. C. te Heeg wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen
van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Brug van Wieger Woudsend Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens (1)
Brugge (Belgie) onderwerp; de reparatie aan de toren van de Lieve Vrouwenkerk enz. jaar 1817 (2)
Brugge Joh. Kapitein op de Dolphien---- Prose Ebele Roels, opsporing voor de militie maar hij is vetrokken met
het schip de Dolphien onder Kapitein Brugge Joh. Wordtn enoemd zijn oom Jansma Doeke Sjoerds jaar 1824 (2)
Brugge Joh. Zie ook toevalsvondsten Kapitein op de Dolphien, jaar 1824
Brugge L. hij vraagt een vergunning tot het maken van een duiker door Statendijk bij Slijkenburg met de
toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie enz. jaar 1915 (5)
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Brugge van der, Kapitein in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal
gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist
geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Bruggen Een bestek en voorwaarden wegens het tweejarig Onderhoud van wegen, bruggen, sluizen, duikers en
kanaalwerken In Friesland, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe
meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (22)
Dossier (44)
Bruggen Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen van Bruggen en Sluizen met vermelding van De te
betalen bedragen aan tol, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe
meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1895 (27)
Bruggen Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen van Bruggen en Sluizen met vermelding van De te
betalen bedragen aan tol (27)
Bruggen v W. te S-Veen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding
van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Bruggen van ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement
Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)
Bruggen van der Johannes Cornelis , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 30-12-1815 Vucht, hij
wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie
als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo
veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Bruggen van Fokke A. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6
maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende
alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder
Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles
Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de
tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende
alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder
Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles
Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de
tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Bruggen van W. A. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Bruggen van W. te Ee wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te
betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bruggen van W. te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bruggen van W. te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bruggen van W. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken
zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
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Bruggen van Wytske A. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Surhuizum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer
en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Bruggen Willem Egberts te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding
van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815
(5) alle namen (15)
Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en een
getekende kaart (Blauwdruk) en de Schanserbrug bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding
door Rijkswaterstaat jaar 1920 (18)
Bruggenkamp Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Bruggens van W. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten,
Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en
sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Brugghen, van der D.A.J Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Sergeant Overleden te
Soerabaja (Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Brugho(e)?(tho)? Foppe---- Haan de Tamme Foppes predikant te Herwijnen in Gelderland betreft aangifte van een
nalatenschap van Brugho(e)?(tho)? Foppe jaar 1824 (1)
Brughuis Hendrikus geb. Tubbergen ca, 21 jaar, Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt
dan ook gezocht door de Politie, met 14 kolommen signalement enz. jaar 1817 (3)
Brugman G. G. te Beverwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brugman G. G. te Beverwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brugman Gradus, Fuselier 3de Afdeeling infanterie * 23-10-1804 Nijmegen, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Brugman H. 110 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Brugman Hendrik Leeuwarden 521 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brugman Hnedrik, 519 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen
(135)
Brugman J. H. Rijksveldwachter te St. Jacobiparochie gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging
der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en
1918 (7)
Brugman J. Lid van het Provinciaal Kerkbestuur te Noord Holland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt
enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Brugman J. te Westzaandam Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer
den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Brugman J. te Westzaandam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is
de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier
(11)
Brugman J. te Westzaandam PredikantClassis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Brugman J. te Westzaandam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur
der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Brugman J. te Westzaandam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur
der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Brugman Jacob Teunis, Agent van Politie 1e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier,
Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar
1876, 1882 en 1918 (7)
Brugman Jacob Theunis Hij staat op een document als aanbeveling voor Veldwachter in de gemeente het Bildt met
personalia en aanmerkingen i.v. met het vertrek van Feenstra Otto die eervol ontslag is toegekend wegens zijn
benoeming in Menaldumadeel enz. jaar 1883 (4)
Brugmans Hendrik Klein * 06-02-1812 Leeuwarden , Fuselier Garnizoenstroepen te Amsterdam, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad, briefje wegens aanhoudend alsmaar slecht gedrag met een tot
vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur
oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Brugmans Joh. ---- Zeef van der G. wonende te Leeuwarden wijk L. no. 18 ter bekoming van het aan den lande
verschuldigde door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na
gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de
getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in
beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)
Brugmans Joh.---- Terpstra P. D., wonende te Leeuwarden wijk A no. 57 ter bekoming van het aan den lande
verschuldigde door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na
gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de
getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in
beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)
Brugmans Johannes 438 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brugmans Johannes---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik
Soldaat zoon van Fogteloo Jan en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans
Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje
Jans en enz. jaar 1817 (2)
Brugmans Johannes wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke
overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale
Militie zijn ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm
Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3 Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3)
Brugmans Johannes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van
art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de
door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
Brugmans Jurjen gehuwd met Johannes Aukje---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e
Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon
van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes
Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Brugsma G. Piers staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij
de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz.
jaar 1817 (4)

8211

988-3, 25
Bladzijde 2
26-09-1839

8280

526-1, 25
22-05-1840

6843

30-C ongehuwden D.
21-05-1824

6644

833
13-10-1815

6840

36-A
blz. 29
22-04-1824

8211

982/4
24-09-1839
8-A
08-03-1824

6836
6870

17-03-1825
20-D blz. 9

6089

1218
31-12-1822

6864

3-A
06-01-1825

5989

576 3e lijst
26-07-1814
281
07-04-1823

6093

6849

6-A
20-07-1824

8127

1191/3, 150
30-10-1838
30-C ongehuwden D.
21-05-1824

6843

6072

521
02-07-1821

6077

982, 1-4
10-12-1821

6640

544,3
15-06-1815

Brugsma J. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Brugsma J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Brugsma Jurre, 134 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen
met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn
enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Brugt en Reinders Geeske---- Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud van Brugt en Reinders Geeske enz. jaar
1815 (1)
Brugt Epema Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
Brugt van der Klaas te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend
wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Brugte J. wegens geleverde gepelde Garsten aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar
1824 (6)
Brugts de J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer
Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e
Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15
kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz.
enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Brugts J. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding
waarin staat de goederen en de prijs die hij voor Gerst, erwten meel enz. bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822
(14)
Brugts J. , gerstemeel, gepelde gerst of gort. Grauwe en groene erwtwn, een aanbesteding van voornoemde
goederen ter verpleging der gevangenen te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding
van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Brugts J. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Brugts J. wegens geleverde Gepelde Gerst, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet
voor den dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden voor Januari en Februari dezes jaars enz.
enz. jaar 1823 (4)
Brugts J., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H.,
Dijkstra R., Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,
Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E.,
Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan
Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U.,
Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar
1824 (21)
Brugts Jan Amsterdam Zeeman * 25-09-1819 Haarlem jaar 1838
Brugts Jan Willem, 307 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit
de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Brugts Johannes---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen te
Leeuwarden , Vitringa Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college
Onderwerp de aanbesteding vanleverng van Levensmiddelen enz. en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en
mogen leveren Feenstra Hille hij levert Brood met als borg Dirks N. J. , Amoraal Minne C. levert Aardappelen
met als borg Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg Bartele van
Martinus D. , Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel en Doppen met als borg Feenstra Hille, Kaastra Sierp
T. ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle, Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en
Kaarsen met als borg Appelhof T. Woude van der Jan S. levert LangeTurf met als borg Woude van der Sjoerd J.
, Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg Woude van der Jan J . , Wijsma Hans levert de Bewassing en
Baardscheren met als borg Pas T. jaar 1821 (7)
Brugts Johannes hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie
van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C.,
Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden
Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Brugts Trijntje te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de
Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
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Bruijn de ….? te Delden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Bruijn de H., ---- Dalmolen H. W. (HenricusWalradus), Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van
Grietman van Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming commissie enz.
enz. Onderwerp: de in de gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele
hoger gelegen woningen en schepenen enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen
ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E.,
Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D. jaar 1825 (4)
Bruijn de Leendert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bruijn Harlingen Kapitein op de Gerhardus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Bruijn Harlingen Kapitein op de Gerhardus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Bruijns B. te Schoorl, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Bruijns Hendrik te Amsterdam Handgeschreven brief met handtekening jaar 1841 (4)
Bruijnsma Sijbrand G ----Visser H. W. C. A. ondertekend een document gericht aan de Gouverneur van Vriesland
met als onderwerp de Dorpen Warns en Scharl met als onderwerp de schulden die de Stad Stavoren enz. tevens een
brief ondertekend door Bruijnsma Sijbrand G. en Scholtse Jan A. die als commissieen benoemd zijn voor
genoemde dorpen en vinden zig nogmaals verpligt zig tot U te wenden met verzoek aan hen te vergunnen de
opschorting der bedreigde executie waarmede wij door Staveren worden aangevallen enz. jaar 1814 (3) zit in een
dossier (23)
Bruijnsma Sijbrand G., gewezen Groot Schipper schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen
generaal van Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden
tot betalen van het enz. over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier
(27)
Bruin Anne JansHollum Schipper op een Jachtscheepje en wonende in eigen bedrijve in de overvaart van Nes op
Holwerd ten kennis gevende aan Z.M. dat de Grietman van Ameland den schipper Colmer C. in welk schip heeft
aangesteld tot Postschipper tussen het eiland en Holwerd en dat hij daardoor schade heeft en daarvoor een
vergoeding wil enz. enz. jaar 1848 (9)
Bruin Christiaan Pieter gepensioneerd van de Marine een document dat zijnde hij is overleden zijn militaire
pensioen van fl. 156 per jaar met no. 1181 is gequoteerd 01-05-1819
Bruin Cornelis en Jong de Sipke Gerbrands hebben aangenomen de duinbeplanting op het Eiland Ameland,
ehebben dit correct en op tijd gedaan enz. ook vermeld de bedragen wat het heeft gekost jaar 1825 (3)
Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding het driejarig onderhoud van der Duinbeplanting van het
eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft gesteld
Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur
Wellenberg P. en de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der
Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6)
Bruin Cornelis Johannes Politiebediende te Hollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en
1918 (7)
Bruin Cornelis Johannes Politiebediende te Hollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en
1918 (7)
Bruin de ….? Ds. Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bruin de A. de weduwe, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a.
beroep, veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld,
Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)
Bruin de A. J. te Ameland staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd
met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Bruin de A. J. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bruin de A. J. te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ameland ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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Bruin de A. J. te Ballum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bruin de A. J. te Ballum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te
betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bruin de A. Makkum Veldwachter Betreft schip de Suzanne, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters
van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Bruin de Adrianus Leeuwarden Veldwachter Zijn benoeming met personalia jaar 1841 (4)
Bruin de Andries P. de weduwe, wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen
te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836 te voldoen en zij heeft
enz. Jaar 1837 (5)
Bruin de Anne J. Ameland wordt vermels als Schipper jaar 1841
Bruin de Anne Jans staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Bruin de Anne Jans te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bruin de Anne, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1878 (2)
Bruin de Anne, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1879 (2)
Bruin de Cornelis Teunisse wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Dordrecht de heer Aerling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Bruin de D. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective
aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier
met 595 namen (13)
Bruin de D. J. te Hollum en Feddema R. te Nes Ameland , Een standplaats wisseling tussen hen . jaar 1841 (5)
Bruin de D. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en
Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom
is? En of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H.
Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en
afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van
een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies
en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de
Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Bruin de F. nr. 29 in wijk F. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen ,
en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke
reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Bruin de F. T. te Zwaagwesteinde, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bruin de F. te Eck en Wiel Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bruin de F. te Eck en Wiel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Bruin de F. te Eck en Wiell Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie
van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bruin de F. te Zwaagwesteinde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten
met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke
dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bruin de F. te Zwaagwesteinde uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
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Bruin de F. teZwaagwesteinde, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Bruin de F. tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur
Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Bruin de G. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective
aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier
met 595 namen (13)
Bruin de G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens
ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Bruin de Gradus , Kanonnier 1ste bataillon veldartillerie * 23-12-1808 Groesbeek, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Bruin de H. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective
aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier
met 595 namen (13)
Bruin de H. J. te Wommels, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Bruin de H., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Bruin de Hartog Jonas, 547 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Bruin de Hein, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
Bruin de Hendrik, Zeevisserij op de Noordzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Bruin de IJetse, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
Bruin de Isaac Jonas, 546 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit
de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Bruin de J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar
L. te Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en
van Harlingen naar Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een
aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest
Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Bruin de J. D. te Ballum 10 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van
de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het
Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz.
jaar 1841 (9)
Bruin de J. H. Harlingen Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (3)
Bruin de J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e
en 184e Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Bruin de Jacob , Kanonnier Bataillon vrijwillige Artilleristen * 26-11-1811 Vlieland, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Bruin de Jacob 456 Vlieland is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met
groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bruin de Jacob Franeker Nachtagent Met Signalement jaar 1916
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Bruin de Jacob Met signalement Agent van Politie Franeker jaar 1915 (3)
Bruin de Jacobus 167 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen
met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die
met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Bruin de Jan Ages , Pannebakkersknecht te Franeker, na onderzoek is gebleken dat hij i.v.m. zijn toelage zijne
omstandigheden naar waarheid heeft opgegeven enz. enz. in een handgeschreven brief verteld hij o.a. dat zijn
vrouw Perk van der Elske net bevallen is vsan een drieling en wel zijnde een zoon en 2 dochters en hij zelf al 2
vorkinderen heeft en zijn vrouw uit haar 1e huwelijk met wijlen Ferwerda Gerrit ook nog 2 kinderen heeft en dus
gezamlijk 7 kinderen hebben enz. enz. enz. jaar 1821 (3)
Bruin de Jan Ages pannebakkersknecht te Franeker hij ontvangt gezien het rapport van de 23e Oktober op zijn
verzoek een gratificatie voor eens van fl. 50.= en het wordt later enz. enz. jaar 1821 (2)
Bruin de Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bruin de Joseph, 804 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen
(135)
Bruin de Jurre Ages Huisonderwijzer te Franeker is benoemd op 12 Maart 1822 op de school te Zurich de brief is
ondertekend door de Schoolopziener van het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1)
Bruin de Jurre Ages is benoemd als onderwijzer te Zurich en aanvaard bij deze zijn functie jaar 1822 (1)
Bruin de Jurre Ages zijn aanstelling als onderwijzer der 3e rang op de school te Zurich ook genoemd de
schoolopziener Bruining Alb. Te Pietersbierum enz. jaar 1822 (1)
Bruin de K. D. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective
aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier
met 595 namen (13)
Bruin de K. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Anjum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruin de Kolonel van het regiment Carabinier no. 2 is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Bruin de L. F. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Bruin de Lammert 230 Veenwouden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bruin de Lolke----- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harlingen en een lijst met zijn leden waarop
geboorte woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn.,
Bruin de Lolke, Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)
Bruin de Lolke, Koopman te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar 1916 (4)
Bruin de Matheus, Marinier bij het Corps mariniers * 24-02-1803 Terheiden, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Bruin de Meindert hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het
Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Bruin de Mozes Jonas, 545 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Bruin de P. F. te Drogeham, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen
ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
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Bruin de P. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Bruin de Piet , 1e Regiment Infanterie, , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1899 (2)
Bruin de Pieter , 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1899 (2)
Bruin de Pieter gepensioneerd Soldaat wegens zijn overlijden op de 16’ oktober 1821 wordt hij ingeschreven in
het Grotboek Hoofdafdeling Militaire Pensioenen onder no. 555 enz. jaar 1821 (1)
Bruin de Pieter hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Bruin de Pieter---- Kruseman P. J. N. Kapitein Commanderende het depot van het Battaillon infanterie ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bruin de Pieter geboren te Stavoren laatst gewoond
hebbende te Franeker is afgevoerd als Deserteur enz. tevens een brief ondertekend door Kamstra van W. H. Majoor
Commanderende het depot van het Battaillon infanterie Nationale Militie enz. jaar 1815 (2)
Bruin de Pieter naar Bilbao, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1892 (2)
Bruin de Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1892 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1893 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1893 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1894 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1894 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1894 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1895 (2)
Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1895 (2)
Bruin de Pieter op de Haringvisserij, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1892 (2)
Bruin de Pieter---- Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland omtrent de Vrijwilliger Bruin de Pieter en dat de naspeuringen vrugteloos enz.
jaar 1815 (1)
Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1895 (2)
Bruin de Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
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Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1899 (2)
Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1900 (2)
Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1898 (2)
Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie, , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1899 (2)
Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1898 (2)
Bruin de Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Bruin de Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Bruin de Pieter1e Reg. Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Bruin de S. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar
L. te Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en
van Harlingen naar Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een
aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest
Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Bruin de Simon Julius, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming, jaar 1916 (3)
Bruin de T. A. te Eck en Wiel, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is
de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Bruin de T. S. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Bruin de Wabe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Bruin de Wilhelmus * 06-08-1816 Helmond, Fuselier 5e Afd. Infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens
vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met
informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Bruin de Willem wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Bruin de Willem, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1916 (3)
Bruin Douwe Freerk 439 is zijn volgnummer en Stiens zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Bruin Douwe Freerks 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Bruin Gerbrand, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats
enz. , jaar 1917 (4)
Bruin J. H Harlingen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel 21-12-1920 (5)
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Bruin Jacob 163 Oldemarkt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bruin Jacob Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly
Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke
overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn
ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Bruin JohannesKornelis Kollum Ameland Veldwachter jaar 1837
Bruin sma Anne T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruin v.d. G. A. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm,
opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)
Bruine de H. Emmen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel 06-12-1920 (5)
Bruinekers A. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek
Bruineman ….? te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene
naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur
en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
Bruineman te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bruinenberg A.---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als
onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van BlokzijlSteenwijk naar Sneek in werking is gebracht welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst
zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 (
3)
Bruinenborg Aalbert, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813
opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Bruinewold Riedel Johannes -Pebius rector der Latijnsche school te Joure onderwerp; tractement van drie
honderd guldens, jaar 1815 (2)
Bruinewold IJnse Jans 458 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bruinewoud Geert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
Bruinewoud IJnze Jans * Wolvega wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de manschappen van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner
Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Bruinewoud IJnze Jans 723 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken
en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd
waren enz. jaar 1841 (4)
Bruinewoud IJnze Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel
Kommanderende de depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat
met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben
getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Bruinewoud Jense Jans 723 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e
Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn
afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Bruinewoud T. S. 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie
Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de
Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
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Bruinier J. B. H. te Eck en Wiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der
Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der
Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Bruinier J. B. H. te Eck en Wiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der
Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der
Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Bruining A Schoolopziener te Achlum Jaar 1824 (4)
Bruining A. (Albertus) Pietersbierum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en
1813 en wordt vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat
Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)
Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons
besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de
zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der
Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der
Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der
Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der
Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in
Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van
Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bruining A. (Albertus). Predikant te Pietersbierum hij schrijft in een request aan de Koning geeft met verschuldigde
eerbied te kennen dat hij reeds dertig jaren in dienst is geweest en de Oudste Predikant van Barradeel is maar egter
de enigste Predikant in die Grieteny is welke tot dusver over een gering inkomen van slechts zeshonderd guldens
per jaar heeft terwijl de andere Predikanten een hogere inkomsten genieten enz. tevens wordt als mede getekende
genoemd Schepman Welborn enz. jaar 1821 (3)
Bruining A. (Albertus)----Veen van der, Joh hij laat beslag leggen wegens een schuld van fl.496 op het
Tractement van Bruining A. (Albertus) Predikant te Pietersburen enz. jaar 1817 ( 20)
Bruining A.---- Buijsing G. Schoolopziener in het 9e district der Provincie Friesland is overleden en er wordt
geinformeert hoe deze vacante plaats ingevuld moet worden en dat als tijdelijke waarnemer is aangesteld Bruining
A. enz. jaar 1820 (2)
Bruining A. is Schoolopziener geworden in het 2e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met
vele scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
Bruining A.---- Mulder Berend is aangesteld als Onderwijzer op de school te Midlum, wordt genoemd de school
opziener Bruining A. , jaar 1819 (1)
Bruining A. Schoolopziener te Pietersbierm een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 40.= enz. jaar
1815 (1)
Bruining A.---- Smit Jan Lykles , zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Kimswerd, wordt ook in genoemd
Bruining A. te Pietersburen als schoolopziener jaar 1824 (3)
Bruining A.---- Stiersma J. M. zijn aanstelling als onderwijzer te Peins, wordt ook in genoemd de Districts
Schoolopziener Bruining A. te Pietersbierum jaar 1824 (3)
Bruining A. te Garijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Bruining A. te Pietersbierum van beroep Districts-school-opziener betreft de aanstelling van drie onderwijzers jaar
1819 (4)
Bruining A.Districts Schoolopziener te Pietersbierun wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het
onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (1)
Bruining A.----Veen van Joh. Koopman te Leeuwarden, een verzoek om korting op het tractement van de
Predikant Bruining A. te Pietersburen enz. enz. jaar 1817 (2)
Bruining Age, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bruining Alb. ---- Jellema J. Onderwijzer te Boer hij vertrekt aldaar omdat hij geen betaling op de verschenen
termijnen ontving uit hoofde van schaarsheid van penningen bij de Kerkebeurs, de brief aan de Gouverneur is
ondertekend door de Schoolopziener van het IV District in Vriesland Bruining Alb. enz. jaar 1814 (3)
Bruining Alb. ---- Visser Pieter Ales , Schoolonderwijzer der 3e rang zijn aanstellingals onderwijzer in de school te
Pingjum, wordt ook in genoemd de schoolopziener Bruining Alb. Te Pietersbierum jaar 1822 (1)
Bruining Alb.---- Bruin de Jurre Ages Huisonderwijzer te Franeker is benoemd op 12 Maart 1822 op de school te
Zurich de brief is ondertekend door de Schoolopziener van het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1)
Bruining Alb.---- Bruin de Jurre Ages zijn aanstelling als onderwijzer der 3e rang op de school te Zurich ook
genoemd de schoolopziener Bruining Alb. Te Pietersbierum enz. jaar 1822 (1)
Bruining Alb.---- Meulen van der Tjitze hij wordt aangesteld als Schoolonderwijzer te Wijnaldum de
Scoolopziener aldaar is Bruining Alb. Wonende te Pieters-bierum jaar 1825 (5)
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Bruining Alb.---- Mulder Berend , Onderwijzer te Boornbergum hij is benoemd als Onderwijzer te Midlum i.p.v.
Zetstra Romke die naar Akkrum gaat als Onderwijzer getekend door de schoolopziener Bruining Alb. jaar 1819
(1)
Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e district een door hem geschreven en ondertekende brief het betreft de
schoolonderwijzers enz. jaar 1823 (1)
Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e district van Vrieslands een handgeschreven brief met zijn handtekening
Onderwerp examen der sollicitanten voor de school van Kimswerd (5) Jaar 1824
Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Berg van den Pieter Meintes Provisionel Schoolonderwijzer in de Bovenknijpe tot
Schoolonderwijzer te Ried en Boer tevens dat hij als Organist kan fungeren document ondertekend door Alma S.
Schout, Anema Wijbe M., Nicolay R., Bonnema Tiete en Wiersma Jan Takels allen Gecommitteerden uit de
Ingezetenen van Riedt en Boer enz. jaar 1815 (4)
Bruining Alb.---- Visser Pieter Alef professioneele onderwijzer is te Pingjum geplaatst op 12 Maart 1822 op
voordracht van de Grietman van Wonseradeel de brief is ondertekend door de Schoolopziener Bruining Alb. van
het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1), jaar 1822 (1)
Bruining B. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Bruining B. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Bruining B.---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen
Schulte en Nauta. Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven
brief met de handtekeningen van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.
jaar 1815 (3)
Bruining B.,---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , het door hun ingediende
request geretourneerd met de bslissing jaar 1815 (4)
Bruining Berend Brander te Leeuwarden een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en
aanmerkingen jaar 1824 (4)
Bruining Bordze Thomas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
Bruining Eelke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bruining F. Rinsumageest Schip de Rinsumageest, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Bruining Fokke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bruining Folkert Rinsumageest Schip de Rinsumageest, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Bruining Frans hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Bruining G. W. de erven staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de
Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bruining Harm Jakobs van beroep Landbouwer en ondertekend het volgende document>> wordt vermeld als lid
van het Dijkbestuur van Visvliet in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e
dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Visvliet en Gerkesklooster bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Bruining Hendrik naar Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1880 (2)
Bruining Hendrik, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Bruining Ismael---- Boelens ….? Provinciale Administrateur enz. een resolutie aan hem gestuurd betreffende
Bruining Ismael enz. jaar 1825 (2)
Bruining Ismael, 184 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen
(135)
Bruining J. Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de
Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.
Directeur der Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz. betreft een somma van 114,922.29
, verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de
gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz. jaar 1822 (4) hele dossier (21)
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Bruining J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters
der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van
belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruining Jan, 535 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen
met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn
enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Bruining Kornelis Gerardus---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum schrijft en ondertekend een
brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij als fungerende Schout van Makkum Kingma Marten
H. in verband met eenige onaangenaamheden welke de raad door de omslag van het tekort op het Budget door
eenige Kwaadwilligers bejegende enz. en deze volgens hem zelf ontslag heeft genomen verzoek ik als schout hem
te ontslaan en in deszelfs plaats als Gemeente Raad te benoemen Kingma Hylke Jan Leendsrtsz. tot het
waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Tichelaar Jelmer Pieters als Kingma
Hylke Jan Leendertsz. Niet benoemd wordt deze post kan hebben en Bruining Kornelis Gerardus voor te dargen als
Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)
Bruining P. & Westra J. beide te Leeuwarden een verleende vergunning (Rose) tot het Sleepen in Friesland met
de “Friso “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Bruining van der Let Judocus Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Eerste luitenantadjudant 27-8-1836 Overleden te Bonjol (Id) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Bruining Willem hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Bruining, Alb., Sollicitanten naar de baan van Onderwijzer van de school te Gersloot waar hij Schoolopziener is
(3) Jaar 1817
Bruining….?---- Roukes Thomas Brander te Leeuwarden, wordt ook in genoemd; Bogtstra J. te Franeker, Jong de
W. & zoon te Leeuwarden , Bruining….? Allen Branders onderwerp; het verzegelen van de branderij van Thomas
Roukes staande tussen de Branderij van de weduwe Roukes en van Bruining. En van Bogtstra te Franeker, Jong de
W. & zoon te Leeuwarden jaar 1824 (4)
Bruining….? van beroep Schoolopziener---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van
Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk
Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner
zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den
jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school
en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook
wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland , verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van
Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes,
Bergsma Hessel Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel
Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door de bewoners van
Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga
Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma
Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder
ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Bruininga S. vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd
nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Bruininga Ype hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Bruinings Georg Willem, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van
Hindelopen jaar 1816 (5)
Bruinings J. C.---- Staak Tietje (Tijtje) Jurjens wonende te Sneek oud 73 jaar weduwe van Bruinings J. C.
Predikant te Herwen en Harst en aldaar overleden 25 Oktober 1794 waarin zij ontvangt een weduwen pensioen
van fl. 100 en zij woont in bij haar zoon en dochter welke ook zelve een matig bestaan hebben enz. enz. jaar 1819
(5)
Bruinings Willem, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruins Bruin Harmen, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd
Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Bruins Geert dienende alg. depot der landmagt te Harderwijk Onderwerp: Militie enz. jaar 1825 (1)
Bruins Geert, onderwerp: vermelding in een brief van zijn Attest, (attest is er niet bij) jaar 1825 (1)
Bruins Harlingen Kapitein op de Princes Marie komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. 01-11-1880 (2)
Bruins Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. 05-03-1877 (2)
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Bruins Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. 07-10-1878 (2)
Bruins Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. 12-07-1877 (2)
Bruins Harlingen Schip de Nederland komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. 13-12-1877 (2)
Bruins Jantje P., 253 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
Bruins Jantje P., 42 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag
van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld
geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Bruins JantjeP., 292 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
Bruins Johannes , Fuselier 9e afdeeling infanterie *13-04-1814 Den Haag, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info.
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
Bruins Roelof, 123 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
Bruins Slot A. (Albertus) zijn benoeming als Burgemeester van Smallingerland 27-11-1919 (4)

Bruins Teunis Folkerts 363 Blokziel is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
404
Bruins Willem---- Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de
11-09-1817 Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Loteling Bruins Willem getrokken hebbende no.
65 voor de Militie hij zich binnen deze gemeente niet ophoud en zijn ouders zijn verblijfplaats onbekend is en hij
is als Schippersknecht vertrokken enz. jaar 1817 (1)
09-04-1825 Bruins Willem---- Steenstra Gerrit als Verlofganger zegt naar Groningen geweest te zijn maar geen geld genoeg
25/1-C
had gehad om zijner schulden te verevenendat Hemkes Willem heeft afgerekend, dat Jong de Jan Jans zegt twee
maal naar Groningen geweest te zijn en hem zijne goederen aldaar alle zijn afgehouden en dat Bruins Willem in het
Tuchthuis binnen Leeuwarden is gedetineerd enz. jaar 1825 (2)
7-A bijlage 1 Bruins Willem, 120 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Huis van
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
Arrest
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
26-03-1824 met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
7-A bijlage 1 Bruins Willem, 284 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Huis van
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
Justitie
tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
26-03-1824 met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
02-03-1825 Bruins Willem, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen
26-C
info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Deel 2
Bruins….? Harlingen Schip de Astica komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
14-11-1876 toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
Deel 2
Bruins….? Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register
16-05-1878 van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
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Bruinsa P. H. te Waaxens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma F. M. de weduwe te Ygoklooster (Ugoklooster) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het
Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832
reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter
zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832
namen (14)
Bruinsma H. F. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma Hette Rienks Winkelier bij de Nieuwe Brug onder Haskerdijken betreft alimentatie voor zijn zuster
Geertje Rienks Bruinsma met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (4)
Bruinsma Metzelaar Jacobus wonende te Leeuwarden geeft in requeste te kennen dat aan hem de algemene
Armrnvoogdij te Heerenveen competeerd 5/4 jaar kostgeld a een gulden per week en bij het jaar 2 hemden volgens
indertijd gemaakte accoord wegens zijn vrouws moeder genaamd Lammerts Sjoukje weduwe van Jans Jurjen maar
dat hij enz. jaar 1814 (1)
Bruinsma P. Stoombootkapitein te Dokkum schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten en
verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz. enz. en de fabrikant Boon Molema
& Cock schrijft brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend dat hij verklaard dat in hun fabriek is
gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij, in 1889 de Libra
aan de heer Plantenga H. P. te Joure en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te IJlst in 1890 de
Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover, jaar 1891 (6)
Bruinsma Pieter Sneek Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Bruinsma Pieter te Dokkum dat hem vergunning is verleend om met zijn schepen enz. maar dat hij ook Twee
ijzeren bakken genaamd “De Hoop I en II” zal bevaren door Zee van der R. schrijft een door hem getekende brief
aan de gedeputeerde Staten met het verzoek hem een vergunning te verlenen enz. enz. ook vermeld Veldhuis U.
jaar 1891 (4)
Bruinsma Pieter te Dokkum een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland met de “Veehandel I “
met het reglement enz. jaar 1891 (1)
Bruinsma Pieter te Dokkum met de Stoomboot “De Veehandel II “ een verleende vergunning (Wit) tot het
Varen in Friesland , met het reglement enz. jaar 1891 (1)
Bruinsma Pieter te Dokkum met zijn schip de Veehandel III, Eendracht, de Stad IJlst en de Libra verzoekt
alsnog vergunning te mogen ontvangen voor het bevaren van de diverse vaarwaters enz. enz. verder ook
correspondentie daarover enz. jaar 1891 (13)
Bruinsma Pieter te Dokkum schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend met het verzoek dat
wegens het toenemend gebruik van zijn schepen de Veehandel I en II in de vaart Dokkum – Leeuwarden—
Harlingen hij een derde boot laat bouwen bij de Firma Boon Molema te Hoogezand met dezelfde afmeteingen als
de Hunze II in 188 op dezelfde werf gebouwd hij vraagt nu enz. het schip voert dan de naam Veehandel III, enz.
jaar 1890 2 dossiers (12)
Bruinsma S. Politiedienaar, Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk wat gaat
over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier
12)
Bruinsma (Brouwer) te Terhorne wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat
der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Bruinsma ….? de weduwe te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de
Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel
ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bruinsma ….? wellingerga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840
als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Bruinsma ….? zijn weduwe Rozee ….? heeft bij missive van 25 december 1840 verzogt een onbepaald uitstel voor
haar verschuldigde directe belasting enz. jaar 1841 (3)
Bruinsma A. en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een
allen een brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun
vergunning in te trekken aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door;
Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de
P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te
Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen
Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)
Bruinsma A. Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Oenkerk schrijft en ondertekend een brief aan
de Gouverneur met het verzoek om toestemming te geven om 14 dagen buiten de provincie en wel naar Holland te
mogen begeven. En de toestemming Jaar 1820 (2)
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Bruinsma A. & Jac’s is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op
Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de
ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen deze Stad U deswegen te dienen
enz. jaar 1814 (8)
Bruinsma A. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822
(3) dossier (7)
Bruinsma A. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten
te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge
artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Bruinsma A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma A. heer ontvanger te Giekerk , hij wil gedurende 4 weken zijn post verlaten en de heer Habbema J. zijn
kantoorbediende in zijn plaats stellen en dient daarvoor een verzoek in enz. jaar 1824 (3)
Bruinsma A. hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer onderwerp; bewijs van een een niet
bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz. enz. enz. jaar 1819 (17)
Bruinsma A. hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen enz. enz. enz. ten zuiden op de
Marssumer Dijk te Leeuwarden van enz. enz. jaar 1820 (7)
Bruinsma A. Hij verzoekt ontslag als Ontvanger der Belastingen te Giekerk en er wordt voorgedragen voor
professionele waarneming van genoemde plaats de heer Jaarda die heden als Ontvanger der Belastingen te Bergum
en Akkerwoude. Enz. jaar 1823 (1)
Bruinsma A. J. te Leeuwarden wonende heeft in een door hem ondertekende brief verzogt zijner verschuldigde
directe belasting ongemoeid te laten omdat zijn salaris als directeur niet wordt uitbetaald en hij zijn ntalrijk gezin
enz. jaar 1841 (7)
Bruinsma A. J. betreft vergoeding van Brandschade in zijn Katoenfabriek, door de Brand Waarborgmaatschappij
te Amsterdam onder directie van der Vies jaar 1841 (3)
Bruinsma A. J.---- Heesen Philip Joseph van beroep Directer der Katoenfabriek van Bruinsma A. J. te Leeuwarden
met als onderwerp dat ’s Konings tusschenkomst wordt ingeroepen in een regtsgeding door hem tegen de Directie
dier fabriek aangespannen enz. jaar 1840 (6)
Bruinsma A. J.---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een
brief betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden
indertijd een contract heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend
door Leeuwen van Jacob Griffier van de regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph
Directeur van den Arbeid van het Huis van reclusie en tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839
(6)
Bruinsma A. J. Hij is leverancier van Ongebluste Kalk voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een
lijst van leveranciers met het geleverde bedrag jaar 1841 (1)
Bruinsma A. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat het voor hem
onbegrijpelijk is dat de Directie van de Fabrijk enz. jaar 1839 (4)
Bruinsma A. J. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2)
Bruinsma A. S. te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen
ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Bruinsma A.---- Schaapman G. E. Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de
Nachtwachten uit den Landstorm in den School aldaar en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen
over de Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten
en dat de schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met
handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles. Mr. Timmerman van beroep,
(met handtekening) Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en
Veeninga Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm Reitsma A. G. en Bruinsma A.
van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp Reitsma G. G. enz.
jaar 1815 (5)
Bruinsma A. te Giekerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Bruinsma A. te Giekerk, Hij wordt aanbevolen voor de post van Ontvanger te Heerenveen jaar 1814 (3)
Bruinsma A. Te Oenkerk staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van
door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Bruinsma A. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Bruinsma A. zijn benoeming als Ontvanger der belastingen te Oenkerk i.p.v. Jonkheer J. N. Tour du (Jacob
Nanning ) die benoemd is als Grietman van Leeuwarderadeel jaar 1816 (3)
Bruinsma Aant Apeldoorn /Maassluis Politieagent te Apeldoorn jaar 1918 (6)
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Bruinsma Aant te Maassluis, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van
Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte,
woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Bruinsma Aant te Massluis, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van
Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Bruinsma Abraham Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Abraham Fredericus Anastatius 2e Luitenant , wordt benoemd en aangesteld bij de Schutterij als 1e
Luitenant enz. jaar 1840 (6)
Bruinsma Abraham Fredericus Anestatius 27 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij
de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd,
rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Bruinsma Abraham---- Heemstra van C. S. Schout van de gemeente Oenkerk ondertekend een brief en stelt voor
Bruinsma Abraham om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletzelen enz. jaar 1814 (1)
Bruinsma Abraham staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat de voordragt van Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het
Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz.
jaar 1815 (3) Dossier (15)
Bruinsma Abraham te Giekerk, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van
bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Bruinsma Abraham, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma Abraham, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruinsma Age Edjes * IJlst wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
manschappen van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner
Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Bruinsma Age Edjes 563 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e
Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn
afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Bruinsma Age Edjes 563 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken
en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd
waren enz. jaar 1841 (4)
Bruinsma Age Eeltjes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende
de depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen
informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig
met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Bruinsma Age Fetjes 449 Drielst=IJlst is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bruinsma Anne F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma Anne F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Arjen S. Grouw Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van
enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen (
een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Bruinsma Arjen S. Grouw Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van
enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen (
een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Bruinsma Auke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Bruinsma B. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma B. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruinsma B. G. te Tzum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Bruinsma B. J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast
hebben van enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van
de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar
1890 (3)
Bruinsma B. J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast
hebben van enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van
de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar
1890 (3)
Bruinsma Binne G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Bote Gosses Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Bote Gosses te Franekeradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij
WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg
enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn
benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn
Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Bruinsma Bruin Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
Bruinsma Bruin G. ---- Bonsma Henrik C. en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg J. S. T. C. , Cats Pieter,
Cats J. wed. Bienema, Bruinsma Bruin G. En Haersma de weduwe alle landeigenaren onder Wirdum die wegens
onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1)
Bruinsma Bruin G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruinsma C. te Slappeterp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bruinsma C. Zurich Schip deZurich, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Bruinsma Cornelis, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1916 (3)
Bruinsma D. C.---- Kalma A. en Bruinsma D. C. en Lodewijk B. te Franeker verzoeken in een handgeschreven en
door hen ondertekende brief om een vergunning voor Motorboot genaamd “De Tijd II” de Provinciale wateren en
de Stadsgracht van Franeker te mogen bevaren enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag en de
vergunning (rose) aanwezig enz. jaar 1910 (8)
Bruinsma D. Franeker Schip deTijd II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Bruinsma D. Franeker Schip deTijd II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Bruinsma D. Franeker Schip deTijd II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Bruinsma D. IJ. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Bruinsma D. J. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Bruinsma D. J. Wonende in zijn schip onderwerp, Een handgeschreven brief met zijn handtekening waar in hij
verzoekt om vrijstelling van het patentregt en antwoord, enz. jaar 1841 (7)
Bruinsma D. T. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting
betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende
de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Bruinsma D. T. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten
verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake
Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen
(14)
Bruinsma D. T. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Bruinsma D. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
708-5_23b-v Bruinsma D. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha
20-07-1841 van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Deel 2, 108
Bruinsma De weduwe van Bauke S. , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden, hij wordt
31-03-1859 vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding
van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)
10
Bruinsma derk hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen,
16-04-1875 personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen
informatie over o.a. de maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
548
Bruinsma Dirk gehuwd met Polnik Auguste, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten
04-05-1918 (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
756
Bruinsma Dirk, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
03-05-1916 griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
420
Bruinsma Dirk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-03-1915 Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
609
Bruinsma Douwe 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
10-12-1817 op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
255-B
Bruinsma Douwe IJpes 202 Eernsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
01-06-1817 wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
255-BB
Bruinsma Douwe Jacobs 248 Vrouwenbuurt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
01-06-1817 getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
147
Bruinsma Douwe Jacobs---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt ondertekend een brief aan
14-04-1817 de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het ontslag van Klein Fokke Christoffel, Siderius
Heere Foppes en Bruinsma Douwe Jacobs enz. jaar 1817 (1)
166G
Bruinsma Douwe Jacobs---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van
23-04-1817 Vriesland dat hij heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig) van Klein Fokke
Christoffel, Siderius Heere Foppes zoon van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van Heeres
Tjitske (wijlen) en Bruinsma Douwe Jacobs zoon van Douwes Jacobs en Pieters Baukje beide overleden te Oude
Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te worden enz jaar 1817 (3
204
Bruinsma Douwe Jacobs wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken
13-05-1817 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge
van art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van
de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
725-1_13
Bruinsma Douwe T.---- Breebaard Abraham Samuels en Waringa Freerk Dirks Commiesen te Leeuwarden
17-07-1839 gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen Bruinsma Douwe T. te Leeuwarden wegens een grote
hoeveelheid gerookt spek enz. jaar 1839 (5)
777/2
Bruinsma Douwe Thijsses ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen
09-08-1841 inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat
der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen
Haitzes weduwe van Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar,
Haize Tjerks Yntema 12 jaar en GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te
Tjerkwerd voogd over Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma en
Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te Idzega
Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart,
Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841
(16)
426
Bruinsma E. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te Warns jaar 1920
31-03-1920 (3)
06-01-1841 Bruinsma E. J, Dossier betreft personele belasting van E. J. Bruinsma gepatenteerd verhuurder van rijtuigen
17/22
onder Huizum incl. brief van hem met handtekening, Jaar 1841 (18)
1228-16
Bruinsma E. J. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de verpligting van
02-12-1839 de belastingen hadt kunnen voldoen maar dat hij enz. jaar 1839 (4)
38
Bruinsma Enne Leeuwarden Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland (3)
24-02-1917
285/22
Bruinsma Enne LeeuwardenPolitiedienaar Met Signalement jaar 1916
07-02-1916
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Bruinsma Enne te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van
Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte,
woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Bruinsma EnneMet signalement Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915 (4)
Bruinsma F. F. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Bruinsma F. J. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele
Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Bruinsma F. L. het betreft een verlofpas voor hem als Milicien van de ligting van 1840 die met lichaamsgebreken
in de Garnizoes Infirmone is opgenomen en nu hersteld en ontslagen enz. jaar 1840 (2)
Bruinsma Feike F. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te
Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Bruinsma Feike Hillebrands landbouwer te Tzum, hij heeft bedrog gepleegd vanwege een verkoop van een vat
boter, geldboete , gevangenis, enz. jaar 1824 (3)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
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Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Bruinsma G. O. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade
door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz.
enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
475
Bruinsma G. T. ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat hij een hertaxatie
19-05-1815 wil door hen aangestelde Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes, enz. enz. jaar 1815 (1
7-A bijlage 1 Bruinsma Gabriel, 81 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Correctiogehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
neelen
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
26-03-1824 met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
26/1-C
Bruinsma Geert Bruins te Ferwerderadeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
no. 67
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
07-01-1825 manschappen, jaar 1825 (4)
1751
Bruinsma Geert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-10-1915 Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
1306
Bruinsma Geert, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
06-09-1916 griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming,
jaar 1916 (4)
1114
Bruinsma Geert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
07-08-1918 provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
1241/1
Bruinsma Geertje---- Buinsma Hette Rientzes van beroep Koopman wonende bij de Nieuwe Brug onder Nijehaske
06-12-1839 een request door hem geschreven en ondertekend betreffende de alimentatie van zijne zuster Bruinsma Geertje,
maar dit verzoek moet volgend de Grietman van Utingeradeel van de hand gewezen worden enz. jaar 1839 (4)
716-3_3F
Bruinsma Geertje Riencks, Oldeboorn is de plaats van waar opgezonden en Utingeradeel is het Onderstands
22-07-184 1 Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement
voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
241/2
Bruinsma Geertje Rienk----Bruinsma Hette Rienks Winkelier bij de Nieuwe Brug onder Haskerdijken betreft
00-00-1841 alimentatie voor zijn zuster Geertje Rienks Bruinsma met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar
1841 (4)
716-3_2d
Bruinsma Geertje Rienks gemeente Utingeradeel is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde
22-07-184 1 wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de
Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen
door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
377/28, 1
Bruinsma Gerben Bruins wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
19-04-1841 bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
377/28, 31
Bruinsma Gerben Bruins wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap
19-04-1841 in de Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement
omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841
(5)
26/1-C
Bruinsma Gerlof Annes te Wonseradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
no. 121
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
07-01-1825 manschappen, jaar 1825 (4)
287-D
Bruinsma Gorens 4 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative
17-07-1817 Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel
Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
457
Bruinsma Gosse B. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
13-05-1815 Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te
Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
859-1+8
Bruinsma Gosse staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
10-10-1815 District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat de voordragt van Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het
Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
420
Bruinsma Gurbe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
05-03-1915 van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
966/7 en
Bruinsma H. M. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
881/14
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
Bladzijde 12 geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
27-08-1839 enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Bruinsma H. R. ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door
hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden
genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz. en dat zijn>>Jans
Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes,
Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes
Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits van St. Annaparochie,
Asbeck….? Op zijn order gehaald Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus,
Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga Witteveen
W. G. Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas, Jong de Hoite Riekeles van van Franeker
gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. , Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te
Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen, Tosma J. van Ferwerd, enz. enz. jaar
1814 (16)
Bruinsma H. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Bruinsma Haje te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Bruinsma Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
Bruinsma Hette Rienks---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in
november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes
wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal
wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje
huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en
Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn
vader een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens)
enz. jaar 1813 (5)
Bruinsma Hidde Ariens staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en
laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1
D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke
overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn
ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Bruinsma Hillebrand R. staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de
Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Bruinsma IJ . P. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van
de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruinsma J. B. te Hijum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst
gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen
welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Bruinsma J. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Beetsterzwaag in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruinsma J. C. te Beetsterzwaag 45 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der
Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters
van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840
enz. jaar 1841 (9)
Bruinsma J. F. te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bruinsma J. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende
dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert
enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door
Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze
stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Bruinsma J. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruinsma Jacobus---- Belkmeer Gabe, Kleermakersknecht wonende in het Roomsch Catholijk Weeshuis te
Leeuwarden en Nauta Sijbrandus oud 48 jaar, Hoekstra Willem oud 52 jaar en Bruinsma Jacobus oud 53 jaar allen
regenten van het genoemd weeshuis te Leeuwarden en aldaar alle geboren beklaagden voor de Regtbank van
eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is een
geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (3)
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Bruinsma Jacobus, Handgeschreven brief met handtekening van H. M. Rozee weduwe Jacobus Bruinsma met
belasting dossier.(11)
Bruinsma Jan B te Hijum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden
Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)
Bruinsma Jan B. te Vrouwenparochie hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr.
Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)
Bruinsma Jan Beerends* van beroep Deurwaarder die na behoorlijk sommatie op 28-12-1820 en daarop gevolgde
Renovatie tegen Terpstra Saapke* de Ecploiten enz. enz. aan hare man Binnema Jippe Tjipkes gegeven maar de
Deurwaarder gaat met getuigen en wel de Veldwachter Tuinman Jan Taekes* en Santhuizen J. G.* naar hun
huis om beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger
der Gemeente Andringa van Arjen Lambertus. * ondertekenen dit document enz. jaar 1820 (12)
Bruinsma Jan Berends---- Noord van Lourens Poppes thans als Deurwaarder executant te Vrouwenparochie
fungerende voelt zich bezwaard\ deze post waar te nemen en verzoekt daarom ook enz. en de persoon van
Bruinsma Jan Berends thans Veldwachter in gemelde gemeente voorgedragen als een braaf en eerlijk caracter en
zeer bevoegd voor deze post enz. jaar 1816 (1)
Bruinsma Jan Berends, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse functie’ s jaar 1824 (7)
Bruinsma Jan F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma Jan F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruinsma Jan F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Jan H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma Jan H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Jan H. Huisman te Britsum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland
(62)
Bruinsma Jan H. Huisman te Britsum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District Jelsum,
jaar 1822 (2)
Bruinsma Jan S. Midlum Veldwachter te Franekeradeel jaar 1919 (3)
Bruinsma Jan T. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma Jan T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruinsma Jan Tjeerds Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Jarig, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Bruinsma Jeen S. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale
nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Bruinsma Jelke B. te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde
van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag,
Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Bruinsma Jelko B.---- Vissia A. M. Boer verhuurder en Meulen v.d. E. D. Schipper en Bruinsma Jelko B. huurders
te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de
waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets,
Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Bruinsma Jelle H. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te
Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Bruinsma Jelle P. Visser Tjeerd W. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen
der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het
Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig
guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Bruinsma K. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruinsma Klaas Pieters, Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Bruinsma Klaas, Engeland Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in
het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
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Bruinsma Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Bruinsma Luutske Oedses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1828 (4)
Bruinsma Minne J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bruinsma Minne T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Bruinsma Minne T. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma N. K. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta
Wassenaar L. te Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het
Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven
enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar
het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus----Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta
Abel Baukes Koopman allen te Bolsward, staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius
Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van fl. 1000.= van Simons Wouter en Nauta Abel Baukes als
Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn treden op; Postma Jan, Tuinman en Dijk van
Johannes, Klerk enz. jaar 1880 (3)
Bruinsma Oeble staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto
Hermannus) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Bruinsma Oeble te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen
of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten
der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier
13
Bruinsma Oeds J.† , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz. jaar 1828 (4)
Bruinsma Otto, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
Bruinsma P. met zijn schip de “Veehandel I” , hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van
Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met
Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Bruinsma P. G. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende
Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Bruinsma P. G.---- Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de voordracht van de Chirurgijn Majoor of Onder Adjudant dat niemand tegen is, Bruinsma
P. G. en Steffinga G. K. enz. jaar 1815 (1)
Bruinsma P. H. te Waaxens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Bruinsma P. S. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg
van Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
Bruinsma P. T. . de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde
ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal
ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het
terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma P. T. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04
betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet
worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum,
Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Bruinsma P. T. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting
betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende
de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Bruinsma P. T. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Bruinsma P. te Leeuwarden, verleende vergunning (Rose) tot Sleepen in Friesland met de “Simson ” met het
reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Bruinsma Peter Arjens staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd.
Nationale Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort
afgegaan jaar 1825 (2) (dossier 5)
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Bruinsma Pieter Dokkum Kapitein en mede eigenaar van de schepen Schepen deVeehandel I, II en III jaar 1891
Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein van de Sleepboot “Simson”
aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de Burgemeester een
schrijven om te verschijnen in de vergadering (een oproeping) van 3 Juli 1902 des namiddags ten ene ure , tevens
een stuk van de Off. Van Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 1902 de
Brugwachter Borkhuis Ludolf te enz. beledigd heeft met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz. een
getuige Wind de Jan tevens aanwezig het proces verbaal, het gewezen vonnis van de kantonrechter te Lemmer
enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor een veer en niet voor de brug ondanks
waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. jaar 1902 (22)
Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Bruinsma Pieter te Leeuwarden, geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende brief dat zijn
nieuwe boot de “Veehandel IV gebouwd op de werf van Boon en Molema Fabrikanten te Hoogezand ongeveer 1
mei in de vaart zal enz. enz. Jaar 1892 (11)
Bruinsma Pieter te Leeuwarden, hij zou een boot huren voor tijdelijk in de vaart te brengen, genaamd “De
Volharding “ maar na het doormeten is gebleken dat het schip niet in goede staat was en het dus niet door gaat. Jaar
1892 (2)
Bruinsma Pieter te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of
schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep,
Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Bruinsma R. te Nijega hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland
en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)
Bruinsma R. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Bruinsma R. W. ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door
hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden
genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz. en dat zijn>>Jans
Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes,
Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes
Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits van St. Annaparochie,
Asbeck….? Op zijn order gehaald Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus,
Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga Witteveen
W. G. Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas, Jong de Hoite Riekeles van van Franeker
gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. , Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te
Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen, Tosma J. van Ferwerd, enz. enz. jaar
1814 (16)
Bruinsma R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruinsma Rienk Wijbrens en Bruinsma Hette Rienks beide van het Blokhuis naar het Heerenveen getransporteerd
Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Bruinsma Rienk Wijbrens----Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in
november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes
wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal
wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje
huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en
Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn
vader een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens)
enz. jaar 1813 (5)
Bruinsma Rients H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
Bruinsma Rinze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
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Bruinsma Rommert te Makkum te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of
bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of
schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep,
Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) ---- Lootsma J. A (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren
enz. op den Raadhuis dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der
S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde
leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en
Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemesteren ondertekenen dit
document enz. jaar 1814 (2)
Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) Burgemeester van de Stad Stavoren, het betreft zijn request aan de Gouverneur
van Vriesland aangaande de beledigingen hem aangedaan door een zijner ambtgenoten en wel de Burgemeester
Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) enz. jaar 1814 (2)
Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) is met genoegen aangenomen als Burgemeester der Stad Stavoren en als
Secretaris dezer Stad wordt voorgedragen Albarda Horatius en alhier woonachtig is enz. jaar 1814 (2)
Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts)--- Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) ondertekend een proces verbaal dat hij als
eerstgenoemde en oudste der verkozen Burgemeesters van Stavoren verschenen op den Raadhuis van deze Stede
en zijn Lootsma J. A (Jacob Aukes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) mede benoemd als Burgemeesters van
Stavoren enz. dat de Heer Lootsma J. A (Jacob Aukes) die ook ondertekend samen met Bruinsma S. G. (Sybrand
Gerrijts) enz. jaar 1814 (2)
Bruinsma S. K. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten e verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Bruinsma S. O. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1
november 1839 ontvang Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden,
Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Bruinsma S. O. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma S. O. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen
of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of
gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats,
Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Bruinsma S. R. ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door
hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden
genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz. en dat zijn>>Jans
Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes,
Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes
Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits van St. Annaparochie,
Asbeck….? Op zijn order gehaald Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus,
Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga Witteveen
W. G. Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas, Jong de Hoite Riekeles van van Franeker
gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. , Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te
Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen, Tosma J. van Ferwerd, enz. enz. jaar
1814 (16)
Bruinsma S. R. te Akkrum Betreft een door de Gouveneur gelezen en antwoord op, reclame op de aanslag op de
personele belasting jaar 1824 (6)
Bruinsma S. te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen
van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bruinsma S., Manufactuur, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een
document van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de
handelstand enz. enz. aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan
er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Bruinsma Schwibettus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Bruinsma Sijbrand G.--- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan
de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter
kenis gebracht dat denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met
Trip Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer zijnde Bruinsma Sijbrand G. te
Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit
de minuten van de Regtbank te Sneek waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier
, Zandstra Jacob Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes
(Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes,
Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te
kennen gaf dat enz. jaar 1814 (7)
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Bruinsma Sijbrand Gerrits---- Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft
uitgelaten dat de controleur Bonga zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes
weduwe van Hendriks Christiaan, Kasteleinsche te Warns gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger
generaal enz. en Boer de Haring Pieters van beroep Boer en Maakab Wouter Martens van beroep Boer alle te
Warns wonende en Roodhof Itte Harmens Boer te Scharl , Roodklif Jochum Loofs die verklaarden dat zij geen
woning voor de commies Nijman noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen bekomen enz. en Wouda Nolke
Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz. jaar 1819 (9)
Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†, Bouma Douwe
Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O. F. de
erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes, volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee
gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)
Bruinsma Sjierk,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (5)
Bruinsma Sjoerd Freerks, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Bruinsma Sjoerd Freerks, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1916 (3)
Bruinsma Sjoerd Midlum Veldwachter te Franekeradeel jaar 1919 (3)
Bruinsma Sjoerd, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Bruinsma Sjouke Oepkes te Terkaple Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland
(62)
Bruinsma Sjouke Oepkes te Terkaple, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over
1822 in genoemde plaats ontvang Akkrum enz. enz. jaar 1822 (2)
Bruinsma Sjouke R. te Akkrum, een handgeschreven brief met zijn handtekening een procesverbaal met een
aanslagbiljet, een lijst met belastbare voorwerpen, een beschrijvingsbiljet enz. jaar 1824 (13)
Bruinsma Sjouke Rienks---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in
november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes
wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal
wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje
huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en
Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn
vader een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens)
enz. jaar 1813 (5)
Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje wonende te TerHorne het betreft een
Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en
Boverman Wilhelm allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te
TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren enz. jaar 1839 (4)
Bruinsma Sybrand Gerrits---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van
Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte
ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad
Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de
machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij
medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Bruinsma T. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Bruinsma T. J. de weduwe Boerin te Beetsterzwaag verhuurder en Jongbloed W. P. huuerder, onderwerp; Taxatie
van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden
vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Bruinsma T. Sj. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende
dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel
behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Bruinsma T. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen
bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bruinsma Taeke te Leeuwarden, geb. te Bozum met zijn vrouw Tietje en een viertal kinderen verkeren in de
diepste ellende enz. enz. onderwerp Armenvoogden dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 ( 2)
Bruinsma te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P.
(Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van
dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
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Bruinsma Theunis, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1916 (3)
Bruinsma Tiete Arjens te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bruinsma Tiete Assius te Wonseradeel 83e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen, jaar 1825 (4)
Bruinsma Tjitske Lemmer Schip de Veehandel I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Bruinsma Tjitske Sneek Schip de Veehandel II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Bruinsma W. B. te Leeuwarden verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om
een uitgang te maken naar de rijksweg enz. enz. tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk)
aanwezig jaar 1916 (10)
Bruinsma W. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of
schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep,
Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Bruinsma Wijnsen, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats
enz. , jaar 1917 (4)
Bruinsma Wijnzen Tjeerds te Hennaarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van
veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve,
overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met
opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf
den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Bruinsma Wijtze staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat de voordragt van Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het
Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Bruinsma Wobbe Rinzes te Wijnjeterp wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No.
16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe
Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Bruinsma Wouter 15 is zijn volgnummer en Kruin…? bij Blok….? (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bruinsma Wybren Bruins wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Bruinsma Wybren Bruins wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en
vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door
het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot
uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van
het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Bruinsma Wynen Wybren hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834
van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar
1839 (5) dossier (13)
Bruinsma Wytze Sibles te Sexbierum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen
der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Bruinsma Ybe Met signalement Veldwachter Wijmbritseradeel jaar 1915 (3)
Bruinsma Yme Oudega (W) VeldwachterMet Signalement jaar 1916
Bruinsma Z. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde
declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart
in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)
Bruinsma Zacharias Deurwaarder bij de rechtbank te Leeuwarden , Crop Frans Edzert Koopman en Wielen van
der Gerrit Architect alle aldaar woonachtig getauxeerd de hierna genoemde gebouwen met de daarbij behorende
gronden eigendom van de stad Leeuwarden met een uitvoerige beschrijving enz. enz. , Stads Timmerschuur, de
zuider en noorder stal enz. enz. jaar 1822 (3)
Bruinsma Zacharias Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bruinsma Zacharias Provisionele Deurwaarder bij de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden zijn request
houdende verzoek van ontlasting op het patentrecht waarvoor hij over de jaren 1812 en 1813 is aangeslagen enz.
tevens een ondertekende brief met de handtekening van de Directeur der Directe Belastingen de heer Breugel van
C. enz. jaar 1814 (6)
Bruinsma Zacharias van beroep Deurwaarder, geeft met gepasten eerbied te kennen dat hij in 1812 alleen is
aangeslagen met uitzondering van alle zijnemedeconfraters met een patent van 50 franc en 40 cent dat hij zig heeft
beklaagd maar dat enz. enz. jaar 1814 (2)
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Bruinsma Zacharias---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te
Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire
dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van
zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van
Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in
dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie verder
genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en
Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de
navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert
Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud
Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D.
ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President
Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Bruinsma Zacharias, ---- Ynia Hans Deurwaarder en Schaaf Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas
Pieters, Deurwaarders en Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert, en Nijsloot Jelle Annes boden
bij de rechtbank te Leeuwarden Onderwerp hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3)
Bruinsma, Anastatius J., Sommatie tot betaling van belastingen, bereft de fabriek te Huizum en de fabriek in de
Y. Brouwersteeg te Leeuwarden, met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (4)
Bruinsma, Anastatius J., Sommatie tot betaling van belastingen, bereft de fabriek te Huizum en de fabriek in de
Y. Brouwersteeg te Leeuwarden, met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (6)
Bruinsma, het betreft de Katoenfabriek van Bruinsma, het betret het verzekeren van de gebouwen, tevens worden
er bedragen vermeld wat de gebouwen waard zijn ondertekend door A?. J. Bruinsma tevens worden genoemd
Noord van H. en de heer Schik enz. jaar 1840 (5)
Bruinsma, Jacobus
Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
Bruinsma, Jacobus (wijlen)---- Rozee, H. M. weduwe van Bruinsma, Jacobus, Invordering van belastingen, met
een handgeschreven brief met haar handtekening, 04-06-1841 (5)
Bruinsma? J. P?. aaan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Bruinsma….? hij word genoemd als ontvanger en een voordracht enz. enz. en de verdeling van taken enz. jaar
1820 (4)
Bruinstrop Paul Andries---- Zeilinga E. A. ondertekend een brief als geef eerbiedig te kennen dat hij wonende te
Schiermonnikoog bij Procuratie gepasseerd en gemachtigd te reclameren de alhier geborgen houtwaren enz. uit en
van et Fleuitschip de Standvastigheid gevoerd geweest door den Capitein Bruinstrop Paul Andries welk schip
alhier op de gronden van Schiermonnikoog is verbrijzeld enz. jaar 1821 (4)
Bruinstrop Paul Kapitein op de het Fleuitschip de Standvastigheid komende van Noorwegen met bestemming
Amsterdam is op de buitengronden van Schiermonnikoog verbrijzeld zijnde de Manschappen door een
Blankeneuzer Ever geborgen geworden met als onderwerp dat op het zeestrand is aangespoeld enz. Jaar 1821 (1)
Bruinstrop Paul Kapitein op het Vluitschip de Standvastigheid, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene
summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op
Schiermonnikoog hebben plaatsgehad enz. jaar 1822 (4)
Bruinstrop Poul Andries Kapitein op het Fluitschip de Standvastigheid op de gronden van Schiermonnikoog
gestrand het betreft ook het betalen van de ongereclameerde 2/3 van de vijf lopen Garst alhier aangebracht, jaar
1822
Bruinstrop Poul, de berging van zijn lading houtwaren komende uit het gestrande Vleuitschip de Standvastigheid
die op de gronden van Schiermonnikoog is vergaan komende van Drammen op weg naar Amsterdam gevoerd door
voornoemde woonachtig te Vredrikshol in Noorwegen de lading is op de 17e der vorige maand is aangespoeld op
het zeestrand van Schiermonnikoog en dat het zo lang geduurd heeft is een gebrek aan paarden voor zoveel balken,
Jaar 1821 (3)
Bruinstrop Poul, Kapitein op het op 14 mei j.l. te Schiermonnikoog gestrande Vleuitschip, alschoon de eigenaren
van de lading wonende te Amsterdam het geborgene enz. is de Strandvonder Fenenga R. M. aldaar verzocht alles te
verkopen enz. jaar 1821 (1)
Bruinswaard Lieuwe, 309 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle
gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9
der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met
vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521
namen (135)
Bruinwold---- Riedel Johannes Petrus Bruinwold, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland
Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Bruionsma Gurbe, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Bruionsma N?. R. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd
Staat van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober
1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Bruis Adrianus, 906 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen
(135)
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Bruis Hendrik soldaat bij het 5e regiment infanterie in Oost Indie jaar 1825 (1)
Bruis Machiel, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn
overleden, met diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.
Jaar 1814 (2)
Bruising Jacobus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1916 (3)
Bruisma A. J.---- Noord v. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij nog steeds te goed
heeft de betaling van zijn tractement van het laatste half jaar als Boekhouder van de Katoenfabrijk van Bruisma A.
J. enz. jaar 1841 (3)
Bruisma K. F. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90
namen, jaar 1839 (5)
Brulle Friedrich Jansen * 21-04-1802 Flensburg, Fuseler in het Oost Indisch leger infantere Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Petrus in 1836
enz, en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals
lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Brumange Pieter Tjeerd 33 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met
groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Brumanje Pieter T. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Brummer Heinrich, geboren Wiesendanger 1786 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn
heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van
zijn korps en zijn rang ook 8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een
kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
Brummer….? Schiermonnikoog Kapitein op de Holland komt voor als kapitein van gemeld schip in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
Brunau Etienne (Lieutenant Grénadier à Cheval) A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la
Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier
addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note
exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver
sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don
til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des
extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et
par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il
Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte
tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het
adres van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog
(Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register
of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen
............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als
krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van
Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn
als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en
van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden
wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Brunewold Riedel Johannes Petrus, Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere
onderwijzers bij de Latijnsche Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement.
jaar 1815 (4)
Brunger J. J. Directeur Noord Hollandsche FriescheStoomboot Mij. te Leeuwarden Schip de Friesland I, II, III en
IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen
chronologisch geordend, 19-01-1885
Brunger C. E. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van
de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend
door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar
1814 (6)
Brunger de weduwe Petrus . is vrijsteling verleend van Grondbelasting voor de Landerijen en gebouwde
eigendommen in de Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (4)
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Brunger Egbert K. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van
de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend
door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar
1814 (6)
Brunger Egbertus Petrus. Notaris te Lieve Vrouwen Parochie staat vermeld in een dossier genaamd Extract uitb het
resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met reclame op enig
patent 1840/1841 met aangiftebiljet, een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (17)
Brunger G. de weduwe te Workum zij heeft in eigendom Landerijen in het Stavorrensche Zuidermeer en zij
verzoekt vrijdom van belasting over de grondlasten op de daarin gevestigde gebouwen en een document waarin dat
wordt toegestaan enz. enz. jaar 1822 (3)
Brunger H. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S.
(of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten
kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Brunger H. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Brunger H. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene
naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur
en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Brunger Hendrik, ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en
vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema, Sara Susanna Adema, Diderieka Adema, Johan Hora Adema
en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana
weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met Asbeck Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje
gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina gehuwd met
Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske
weduwe van Menalda Simon, tevens Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun
zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts
en Jansma Jeltje Klazes en wel Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma
, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma Jentje Lieuwes onderwerp
Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een
omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841 (4)
Brunger J. J.- Hij ondertekend met meerder inwoners van Leeuwarden alle Kooplieden een document van
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand
enz. enz. aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje
in zitten, jaar 1880 (7)
Brunger J. J. Leeuwarden Schip de Friesland I, II, III en IV komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-01-1885
Brunger J. J. Leeuwarden Schip de Friesland I, II, III en IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 05-04-1882
Brunger K. ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen Commandant van de
Wagt was er geen andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur
afgelost enz. de President van de Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend
waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan en de navolgende waren daarbij aanwezig Buwma A. Capitain bij de 1e
Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie, Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie, Wiersma S.
2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant Kwartiermeester
Brunger K. E. een handgeschreven brief met zijn handtekening , Benoeming tot lid der zetters de belastingen i.p.v.
Brunger K. E. te Leeuwarden en Oosterhoff J. i.p.v. Sloterdijck van L. H. + jaar 1920 (5)
Brunger K. E. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad
Workum met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling
van het achterstallige tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)
Brunger P. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige
tractementen van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
Brunger P. Ouderling te Workum ondertekend het navolgend document >>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van
de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend
door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar
1814 (12)
Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser L.,
Passing Harm, Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van
S. enz. jaar 1815 (10)
Brunger Petrus Lid van de Raad der Stad Workum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland
gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en
verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar
1817 (2) dossier met alle steden (21)
Brunger Petrus---- Stavorensche Zuidermeer; Onderwerp dat de eigenaresse (Popke Dionisius Domna weduwe
van Brunger Petrus ) van het drooggemaakte Stavorensche Zuidermeer nog 12 jaar vrijdom van grondlasten heeft
enz. enz. ook gaat het over het eeuwig durende vrijdommen jaar 1819 (5)
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Brunger Petrus te Workum Onderwerp; een ordonnantie jaar 1814 (1)
Brunger Petrus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Brunger Petrus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1816 (3)
Brunger Popkje Dyonisius weduwe Petrus te Workum, een handgeschreven brief met de handtekeningen van
Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie
en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz. de
eerstgenoemde krijgt vrijdom van de grondlasten in genoemde Zuidermeer enz. enz jaar 1822 (12)
Brunger R---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne
Majesteit de Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het
agterstallig Tractement der heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden
van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S.
(Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F.,
Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F.
Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en de voormalige
Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Brunia Arjen R. te Ried hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische
Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens
zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Brunia Arjen Rinnes, Kleermaker te Riedt hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de
ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Wentholt ….? voorgedragen als Bij
Schatter enz. jaar 1825 (4)
Brunia Arjen Rinses Hij wordt voorgedragen als één der Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in
dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)
Brunia Arjen Rinses Hij wordt voorgedragen als één der Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in
dienst van de ontvanger van Almenum enz. jaar 1825 (2)
Brunia de weduwe te Midlum, Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen
Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8
kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Brunia Jacob R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Brunia Jacob R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Brunia Jacob R. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Brunia Jacob R. te Schalsum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische
Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens
zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Brunia K. G.---- Buma Hora Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Holwerd, aan hem wordt
overgedragen de administratie van de Perceptie Metzlawier op 8 november dezes jaars van de overleden ontvanger
Thielen van P. en wordt overgedragen door zijn dochter Thielen van A. en Brunia K. G. voormaals geëmployeerde
aan het kantoor van wijlen haar vader enz. Jaar 1821 (7)
Brunia M. R. staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Brunia Murk R. te Ried hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische
Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens
zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Brunia Nammen Murks----- Bouma Murk Rienks hij laat zich bij de militie vervangen om opgeleid te worden tot
Grofsmid in de smederij van zijn grootmoeder moederszijde Senia Sijke Nammens te Ried gedreven door zijn oom
Brunia Nammen Murks te Ried, zijn moeder te Ried voor de 2e maal gehuwd met Terpstra Frans Sybrands enz.
enz. jaar 1841 (3)
Brunia R. J. te Peins staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van
J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Brunia R. J. te Peins wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (6)
Brunia R. J. te Peins, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
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Brunia R. te Peins, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Brunia Reinder R. te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische
Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens
zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Bruning Cornelis Gerardus , onderwijzer van de 2e klasse te Makkum hij gaat naar de school van Schalsum per 4
augustus, jaar 1817 (1)
Bruning Jacob rector der Latijnsche school te Stavoren onderwerp; zijn tractement van fl. 225 , jaar 1815 (2)
Bruninga G. O. ---- Workum , De kerk van de Hervormde Gemeente te Workum is in steeds toenemende verval
geraakt en het daaruit ontstane gevaar enz. enz. men verzoekt dus ook om gelden enz. enz. ondertekend door
Bruninga G. O. (Boekhouder), Boer de J. M. Kerkvoogden jaar 1822 (3)
Bruninga Georg Willem Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz.
enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Bruninga Gerit O. ---- Hoekema S. J. ( Sjeerd Jacob), Schols J. (Jurjen) en Kannegieter J. (Johannes) ondertekenen
(was getekend) als Burgemeesteren van de Stad Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij
zedert onderscheidene jaren lastig zijn gevallen door de Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in
een deplorabele toestand bevindt en zij verzoeken dan ook een subsidie van f. 9.000.= of f. 10.000.= voor het
herstel met als bijlage de Staat van Ontvansten en Uitgaaf der Hervormde Kerk te Workum over 1820 opgemaakt
door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J., Bruninga Gerit O., Merkelbach J. W. en Schoonhoven W. A. door hen en
door de Secretaris van de Stad Workum Potma H. L. ondertekend tevens een opgaaf van Passing Harmen ,
Meester Timmerman en Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar met opgaaf van de noodzakelijke herstellingen
en vernieuwingen en opgave van de kosten die totaal zullen zijn f. 10103-40 enz. jaar 1821 (14)
Brunings & ten Cate Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte
van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen
dossier jaar 1899 (9)
Brunings C. jr. te Leyden, Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar
1817 (3) totale lijst (22)
Brunings George Willem te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Brunius H. J. Groningen Schipper jaar 1837
Brunninga Huite Oudgers te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes)
President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige
Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J.
mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige
Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Bruno Lieuwe staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly
Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke
overeenkomstig enz. op den 1e april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn
ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Brunsant 2e Luitenant bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Brunsma F. M. te Ugoklooster staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Brunsma G. P. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van
de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend
door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar
1814 (6)
Brunsma Johannis A. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes)
President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige
Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J.
mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige
Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Brunt Harm van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren
der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Bruntink W. J. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)
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Bruntink Wilhelmus Joh’s , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)
Bruntink Wilhelus Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van
12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)
Brussaart….? Ameland Kapitein op de Berdine komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Brussel , een platte grond van de gebouwen en terreinen , gedestineerd voor het Paleis van Z.M. de Koning te
Brussel, een mooie plattegrond , jaar 1816 (5)
Brussen Catharina Wilhelmina, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Brussen Gerard Johan gehuwd met Dijkstra Aaltje, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6
kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Brussen Maria ---- Graft Fredrik Coenraad plaatsvervanger van Duijff Jan Dirks er wordt onder de aandag t van de
Gouverneur van Vriesland gebracht dat eerstgenoemde een Deserteur is en op den 29e maart uit de Caserne van
zijn Corps is vermist en er is aanwezig een extraxt uit het het Stamboek van de gedeserteerde waaruit blijkt dat hij
zoon is van Graft Conrad en Brussen Maria en geboren te Swiermunde op enz. en verder zijn signalement enz.
jaar 1816 (3)
Bruxelles Projet de Palais pour sa Majeste a Bruxelles . Plans Relatifs a sa Construction , jaar 1816 (5)
Bruyn & zn. C. Amsterdam Suikerafinadeurs Schip de Zufriedenheid jaar 1841
Bruyns B. te Schoorl, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Bruynsma P. G. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den
Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten
om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Bruysing Geert staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)
Bryers Majoor van het Regiment Carabniere No. 2 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Buchner J. C. te Franeker, Staat vermeld in een document De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen
en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement
Vriesland jaar 1813 (7)
Buchner Johan Christiaan---- Buchner Wiebe Christiaan, Fries oud 30 jaren met de dochter van de Old
Burgemeester Jeltema van Dokkum, zoon van Buchner Johan Christiaan en Nauta van Margaretha Sedonia en ,
eerst ten jare 1807 in de Garde Grenadiers vervolgens Adelborst enz. enz. hij verzoekt om een plaats als ambtenaar
waarbij ok nog vermeld frans te spreken , ook zit er bij een verklaring van goed gedrag van de Kolonal Generaal
van de Garde Grenadiers met een signalement van hem, ook veel getuigschriften van diverse functies die hij
bekleed heeft enz. enz. jaar 1816 (19)
Buchner L. C. 1e Officier van Gezondheid bij het Garnizoen Nijmegen enz. ondertekend>>>> Steeg van der Jurk
Roelofs en Weerda Gerrit Jellis beide plaatsvervangers, alsmede Wieleman Pieter Johannes (Loteling) welke
alhier voor de militairen dienst onbekwaam zijn gevonden en waarvan hiernevens de attesten van onbekwaamheid
zijn bijgevoegd (deze attesten zijn aanwezig in dit dossier) ook zijn de personen Graad de Dirk en Jong de Maarten
Stoffels wegens hun lengte (is vermeld) onbekwaam voor de Artillerie zijn enz. jaar 1817 (3)
Buchner W. S., 32 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter
Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr.
Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Buchner Wiebe Christiaan, Fries oud 30 jaren met de dochter van de Old Burgemeester Jeltema van Dokkum, zoon
van Buchner Johan Christiaan en Nauta van Margaretha Sedonia en , eerst ten jare 1807 in de Garde Grenadiers
vervolgens Adelborst enz. enz. hij verzoekt om een plaats als ambtenaar waarbij ok nog vermeld frans te spreken ,
ook zit er bij een verklaring van goed gedrag van de Kolonal Generaal van de Garde Grenadiers met een
signalement van hem, ook veel getuigschriften van diverse functies die hij bekleed heeft enz. enz. jaar 1816 (19)
Buck Carl geb. 08-04-1806 Burgsteinfurt in Pruissen, onderwerp een request betreffende Nationale Militie jaar
1841 (7)
Buck de Adriaan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Buck John----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp
de geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de
lading door assurantie is gedekt en een ondertekende brief van Suverkrop J. D. uit Londen dat de assuradeur Buck
John de verzekerde som heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is
getekend door Visser Barend & Zoonen , verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te
Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris te Harlingen Jaar 1820 (9)
Buckelens Philippus Henricus, hij is overleden den 6e november 1822 en wordt daarom ingeschreven in het
grootboek van de buitengewone Militaire pensioenen , enz. jaar1822 (1)
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Bücker (Bucker) Maria Anna vrouw van Heeger C. A. , komt voor op een document van buitenlandsche
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6
kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Bucker---- Heeger Bucker Maria Anna, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming, jaar 1916 (4)
Bucker Maria Anna, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (2)
Budde H. te Huizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen
van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Budde H. te Huizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (8)
Budding Jan naar Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1889 (2)
Buddingh Jan Arien, Fuselier 2e Afdeeling Infanterie *14-05-1820 Harderwijk, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1840 (4)
Buddingh N. W. Hij is controleur over de Verveening en Taxatieen van den Turf voor Gelderland, Utrecht,
Overijssel, Braband en Drente, jaar 1815 (7)
Budeman J. D. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812
– 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Budemann J. D. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Budemann J. D. staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Buding Jan naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1889 (2)
Buding Jan naar Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1892 (2)
Buding Jan naar Pensekoli, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1891 (2)
Buding Jan naar Windsor (Engeland) , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1888 (2)
Buding Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Buding Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Budstra K. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Budstra K. A. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Budstra Klaas A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
Buenk Tony Buenk, Kannonnier geboren 15-07-1809 Dinxperlo veroordeeld tot de doodstraf met den strop maar,
enz. met signalement
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Bugman of Bagman Eeltje, 135 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die
nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Bugstra E. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Buhlman Anton * 14-05-1789 Ruthenburg , Sergeant in het Oost Indisch leger kavalerie Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Johanna Elisabeth
in 1835 enz, en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie
zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Buhn C. Kapitein is met zijn schip die Elbe vanuit Hamburg geladen met Stukgoed op 4 Mei te Amsterdam
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip
en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg
gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Buhone van IJsselmonde M. C. Storm van ’s Gravenzande van de Raad van Rotterdamen en Hoeksma T. met
Braunius Oeberius S. van de Raad van Bolsward enz. jaar 1842 (3)
Buhr de J. C. Schipper op het vergane Motschip de Goede Hoop het betreft de afgifte van de goederen en tuigagie
van dat schip en dat de Grietman van Oostdongeradeel meent dat hij geen enz. , jaar 1822 (4)
Buhr de Jan Christoffel Hannover Schipper op de Goede Hoop op reis van Wismar naar Harlingen vergaan bij de
z.g.n. Zuidernoorman nabij het Vriesche gat, wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der
Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden
enz. jaar 1821 (3) dossier (25)
Buhr de Jan Christoffel, Schipper van het verongelukte Motschip de Goede Hoop te kennen de geborgen goederen
als de zijne eigendom te zullen reclameren en met de bergers is overeengekomen hen een belooning voor gedane
moeite zou geven enz. , Jaar 1821 (2)
Buhr de Jan Christoffels (ook de Boer) Schipper op het op den 16e mei op de Hoek van de Zuidernoorman nabij
het Vriesche Gat gestrande Motschip de Goede Hoop betreft de geborgen lading en de geheele Tuigagie alles
opgeslagen te Oostmahorn enz. ook een door hem ondertekende brief met J. C. de Buhr, jaar 1820 (3)
Buhr Jan Christoffel betreft een lading van het door hem gevoerde als Kapitein op Hannoverse Motschip de Goede
Hoop en betreft ook Sundman Joh. Erich Christina stad Kapitein op de Jagarn zijn de lading , Jaar 1821 (1)
Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van Schroeder
Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar aan
geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)
Buigemann J. E. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met
antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz.
ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar
Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A.,
Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K., Boorsma
J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann
J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Buihuizen Hendrik, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1892 (2)
Buijs Ballot A. J. te Cloetinge, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is
de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Buijs Jelle---- Penninga Jillardus Predikant te Jorwerd zijn request houdende verzoek dat bij hem enige tijd Buijs
Jelle Kandidaat bij het Provinciaal Kerkhuis van Overijssel thans wonende te Leeuwarden als hulp Prediker enz.
jaar 1839 (5)
Buijs P. Makelaar , onderwerp; Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841 op
last van zijn Majesteit enz., jaar 1841 (6)
Buijs P. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en
uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar
1840 (2)
Buijs P. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met
de door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)
Buijs P. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841
met Binenlandse en Buitenlandse Effecten, jaar 1841 (3)
Buijsing A. te Leeuwarden in der tijd Kalkbrander wordt vermeld in een document alsoo hij heeft zijn Fabrijk
overgedaan. En verder de akte van Vogel Joh. P. te Minnertsga te doen in trekken omdat deze fabriekant is
overleden betreft een akte van Admissie enz. jaar 1837 (4)
Buijsing A. voorgedragen tot 1e Luitenant door de Luitenant Collonel voor het 4e Bataillon Landstorm in het Arr.
Sneek enz. jaar 1815 (1)
Buijsing G. Schoolopziener in het 9e district der Provincie Friesland is overleden en er wordt geinformeert hoe
deze vacante plaats ingevuld moet worden en dat als tijdelijke waarnemer is aangesteld Bruining A. enz. jaar 1820
(2)
Buijsing G.---- Haan de E. wordt aangesteld als onderwijzer 2e klasse te Wirdum de schoolopziener is Buijsing G.
jaar 1819 ( 1)
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Buijsing G. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt
van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Buijsing G. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad
Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Buijsing G. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met
Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Buijsing G. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het
Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke
Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)
Buijsing G. wordt vermeld met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester
van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5
Buijsing Geert, Kapitein staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke
Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te
beiden. enz. jaar 1815 (3)
Buijsing Geert, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de
regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818
Buijsing R. ---- Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis dat de oudste zoon genaamd Sporre Gosen in het jaar
1816 heeft geloot en getrokken een nummer voor de 3e Comp. en deze thans met verlof is en aldaar broodbakker
is en wil zij graag een plaatsvervanger aan stellen enz. Buijsing R. President Burgemeester van de Stad
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sporre
Gosen het gevraagde ontslag wel kan worden geaccordeerd jaar 1817 (3)
Buijsing R. (Reinder) als Burgemeester benoemd voor de Stad Leeuwarden, gelet op de voordracht van onze
Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der
reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Buijsing R. (Reinder)---- Buma B. (Bernardus) Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslan
dat hij afstand doet van de post als provisioneel Burgemeester van Leeuwarden waartoe hij op 28 december 1813 is
benoemd met en benevens de heren Buijsing R. (Reinder), Cats S. (Sible), Romkes J. (Johannes) en Salverda S.
(Suffridus) enz. jaar 1815 (1)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester te Leeuwarden (gaat af 2 januari 1818) staat op een document (met zijn
handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit
geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den
Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (2)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de heer Antonides J. en Rholy J. aannemer het betreft een betaling van
f.3670-4-0 enz. jaar 1816 (2)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken >>>waarin vermeld Reinalda Petrus Godefrides ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij dienende is als Sergeant bij het
depot van het 39e Bataillon Infanterie en later als Sergeant Majoor en Honorabel ontslagen en zig in 1816 voor de
2e maal in dienst begeven enz. . tevens een verklaring ondertekend door de Commandant Beekerk Haije dat hij
door zijn uitstekende gedrag bij het fortresse Delfzijl en blijken van Dapperheid enz. jaar 1816 (2)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden en Horst ten Joan secretarus ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld zij voorstellen om de Heer Schultze
H. te willen autoriseren om enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de aanstelling de Stads Secretaris de Heer Horst Ter Johannes enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de loting der functies in de gemeenteraad en wel Buijsing R. (Reinder), Salverda S.,
Wierdsma J. D. en Romkes J. enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Blok K. ter ord’tie van deselve ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de benoeming van Houtsma
W. S. tot L: Kwartiermeester bij de Rustende Schutterij wordt voorgedragen voor de ontstane vacature Agema
Johannes en Popta Pieter enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Horst ten Joan ter ord’tie van deselve ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Krofft Jochem
gepensioneerd Soldaat op den 27e dezer is overleden binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Horst ten Joan ter ord’tie van deselve ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. (Reinder) hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van
Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te
zenden enz. jaar 1815 (4)
Buijsing R. (Reinder) ----op heden 30 december 1813 zijn bij koninklijk besluit door Buijsing R. (Reinder)
benoemd als burgemeesters van de Stad Leeuwarden , Cats S. (Sible) Romkes J. (Johannes), Buma B. (Bernardus)
Salverda S. (Suffridus) nadat alle voornoemde waren gecompareerd enz. enz. jaar 1813 (7)
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Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter Horst Ter Joan van Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rossem Andries gepensioneerd
Sergeant is overleden op de 4e dezer enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en Horst Ter Joan van Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de zorggelden betaald moeten worden
betreffende de Corporaals die deserteurs hebben bewaakt tijdens hun transport enz. jaar 1816 (2)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Ypeij L. 2e Luitenant bij de
2e Comp. van het Bataillon enz. is aangesteld als Secretaris van de Grietenije van Kollumerland en
Nieuwkruisland en daarom zijn post enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de
vacature door het ontslag van Ypeij Leonardus voorgedragen wordt Koumans Smeding Pieter 25 jaar enz. jaar
1816 (6)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter Ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schneider Johan
Heinrich op de 10e dezer is overleden te Leeuwarden enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter Ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schmek Christiaan
gepensioneerd soldaat op de 11e dezer is overleden te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende het Logement de Wijnberg op de Wirdumerdijk alhier enz. jaar 1816 (1)
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Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Clermont Jan gepensioneerd Sergeant is overleden op de
3e dezer enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Nieuwbuurt Harmen gepwnsioneerd soldaat de 16e dezer
in Leeuwarden is overleden enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een naamlijst der
Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij
L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden en Horst Ter Joan ter ordonnantie van Deselve
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Nieuwbuurt Harmen gepensioneerd soldaat de 16e dezer
in Leeuwarden is overleden enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan
en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e
Schreinhout Jan Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden heeft een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Ensdorf Adam geboren 25-12-1795 te Utrecht van beroep Kleermaker zoon van Ensdorf Joseph en
Snip Anou beide overl. die zig niet heeft opgegeven voor de Militie in 1814 een gevangenisstraf van 2 jaar in het
Correctie huis te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die
zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en
Pijlgers Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes
Gerbrigje enz. deze staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4)
Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat de Militiecommissaris Lijcklama a Nijeholt een geschreven missive aan de
Gouverneur in de contributie voor de Schutterij over het laatste half jaar van 1815 enz. jaar 1817 (7)
Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Munsterman Johan Valentijn gepensioneerd Soldaat en Hartman Johannes Godfried Sergeant
zijn op de 19e dezer overleden enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
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Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat is overleden Leyzent van Joseph gepensioneerd Sergeant enz. jaar 1817 (2)
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Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Hamstra J. F. zig beklagende over zijne Designatie als Schutter en over de betaling van
gewone belasting boven de uitkoopgelden enz. jaar 1817 (9)
Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Buren van Sijtse Andries Boerenknegt te Beetgum * 28-10-1798 zoon van Rinderts Andries†
en van Clases Aukjen niet in de loting voor de Nat. Mil enz. jaar 1817 (2)
Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Gepensioneerde Ruiter genaamd Steenbrik Daniel overleden is
alhier op den 26e dezer enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Schutters enz. jaar 1817 (1)
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Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Loteling Bruins Willem getrokken hebbende no. 65 voor de
Militie hij zich binnen deze gemeente niet ophoud en zijn ouders zijn verblijfplaats onbekend is en hij is als
Schippersknecht vertrokken enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Gepensioneerde Sergeant genaamd Leeuwema Lammert
overleden is alhier op den 15 dezer enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
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Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Loon van Jacobus Eisma (Eisma van Loon Jacobus) gepensioneerd
Luitenant overlecden enz. jaar 1816 (1)
Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
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Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
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Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Weidijk Hironimus geboren 29 juli 1796 van beroep Knoopmaker
voornemens zijnde zich ten huwelijk te laten aantekenen en hij geen bewijs kan tonen van voldane Millitie enz.
ook aanwezig een NOminative staat met zijn gegevens enz.jaar 1817 (5)
Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Weidijk (Wijdijk) Hironimus alhier geboren en gedoopt is op 29 juli 1796 en
dat hij enz. jaar 1817 (2)
Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Dekker Tjepke getrokken no. 21 voor de Militie op den 24e is weggelopen uit
het Weeshuis alhier enz. jaar 1817 (2)
Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat binnen dezae stad is overleden de Gepensioneerde Sergeant Beijtel Gerrit op
de 25e dezer enz. jaar 1817 (1)
Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat de ontdekte Buren van Sijtse Andries enz. jaar 1817 (2)
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Buijsing Reinder wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Buijsing Reinder wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz.
jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Buijsing Reinder, 367 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen
met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn
enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Buijsingh R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij 2 perzoonen hebben ontdekt welke niet aan hunne verpligtingen van de
Nationale Militie hebben voldaan met name Kempers Frans * 1793 en Tamsma Arjen Pieters * 1786 enz. jaar 1817
(2)
Buijsingh R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat de Loteling Kramer Jan Jans door de Militie Raad op den 19e juli bij gebrek
aan bewijs voor den dienst finaal goedgekeurd maar hebben wij heden uit de handen van de moeder een bewijs
ontvangen dat hij zich in dienst bevind bij het batt. Inf. van Lignie No. 9 enz. jaar 1817 (2)
Buijt D. A. Predikant te Nisse tot Secundus voor de Classis van Goes als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben
wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6)
dossier (12)
Buijt D. A. te Nisse Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Buijt D. A. te Nisse, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Buijt D. A. te Nisse, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Buijt D. A. te Nisse, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van
alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
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Buijt J. A. te Nisse Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Buijt Jacob, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(4)
Buijt Teunis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Buijter 2e Luitenant bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende
document>>>Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van
Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld,
Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Buijze Pierre, Harlingen, ---- Cominck de Antoin en Mulie(r?) Buijze Pierre, Harlingen, Onderwerp de zaak
tussen de Sluiswachter te Haerleboken en de eigenaren van de Molens op de Rivier de Leije omtrent het emplooy
van het water van de rivier (een Franse Akte) jaar 1822 (17)
Buiksma G. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Buiksma G. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Buiksma G. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Buiksma G. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde
Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buiksma G.. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Buikstra Hendrik , Regiment Grenadiers Jagers komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van
12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Buikstra Hendrik Henderts te St. Jacobaparochie een request en berigt betrefeende concent tot verloting van een
Zathe en Landen genaamd de Mahu gelegen op he toude en nieuwe Bildt enz. enz. jaar 1824 (4)
Buikstra Hendrik, Regiment Grenadiers en Jagers komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit
van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Buikstra Jelle Harms---- Struiving Eise, nummerverwisselaar voor Buikstra Jelle Harms , 8e afd. Infanterie, hij
staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de
Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Buikstra Jelte Harmens, 515 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Buikstra Klaas Harmens, 516 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Buil Wieger, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Builsma Frans Johannis staat vermeld in 1832 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1
Provincie Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan
met 8 kolommen informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld
op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Buimer G. Bellingwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
Buining Harm, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
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Buining Harm, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Buining J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl
i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger
zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd
zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
Buinsma H. R. te Rijperkerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840
als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Buinsma H. R. te Rijperkerk, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Buinsma Hette Rientzes van beroep Koopman wonende bij de Nieuwe Brug onder Nijehaske een request door hem
geschreven en ondertekend betreffende de alimentatie van zijne zuster Bruinsma Geertje, maar dit verzoek moet
volgend de Grietman van Utingeradeel van de hand gewezen worden enz. jaar 1839 (4)
Buis Andries W. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van
Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke
soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Buis C. B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Buis C. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buis Cornelis Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder
(Zuiderpolder) te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn.
jaar 1823 (18)
Buis H. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een
naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag
van IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
Buis H. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buis Hendrik, 369 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen
(135)
Buis Hermpje huisvrouw van Roelof Leevat geexamineerd te Zwolle 8 Juni 1820 en diploma behaald heeft te
Oosterzee een vroedkundige praktijk. Jaar 1823 (1)
Buis J. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Buis J. W. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij
opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere
zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Buis Jan Hendriks de weduwe te Rotserhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen
genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van
kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048
in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Buis Jan Klaas te Elsloo betreft een proces verbaal en een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)
Buis Jan Klazes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding
van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815
(5) alle namen (15)
Buis Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918
Buis Johannes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd
Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier
(12)
Buis Marten, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
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Buis van Coeverden Luiteant bij de Artillerie hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal
gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist
geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Buis Ype staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Buising A. ---- Albarda Jz. Schutter wordt voorgesteld tot Luitenent Quatiermeester bij het battaillon Landstorm
en Boers Wigger Arnoldus Sergeant Majoor verder genoemd Buising A. en Antonides A. deze worden ook
voorgedragen tot 1e Luitenant en Jorssen J. tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (2)
Buising A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buising Albertus wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in het
Arrondissement Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. tot 1e Luitenant i.p.v. Diesmen Evert jaar 1815 (3)
Buising Egbert Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Buising G. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN,
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en
aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke
Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Buising R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Buising R. junior n brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende
dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers
en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)
Buising R. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied
te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij
wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is
geweest bij de Lanciers ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te
Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Buising Reinder Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Buising Reindert benoemd tot surnummieraires bij de administratie van de middelregistratie van Friesland jaar
1816 (2)
Buisjes J. H. te St. Johannesga staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen
en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar
1824 (3) dossier 13
Buisker Schout bij Nacht is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een
Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Buisma A. te Drogeham staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen
van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Buisma H. P. te Jutrijp wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van
het bedrag der Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het
Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde
van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Buisma H. te Jutrijp wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van
het bedrag der Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het
Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde
van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Buisma Hendrik Pieters Schoolonderwijzer schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur
van Vriesland, wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de
post van Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst (hij vermeld hierin ook zijn militaire loopbaan
met rangen enz. jaar 1841 (5)
Buisma Hendrik Pieters wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant
naar de post van Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (3)
Buisma Hendrik staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter
J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in
zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Buisma Hendrik staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in
zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
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Buisma Pieter Hendriks te Langweer, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (5)
Buisma, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe
belastingen en Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer,
Steringa, Wygersma, Houtsma, Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen, 26-11-1839
Buisman A. 26 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga
van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Buisman Adam vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten
van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van
de Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Buisman Allert 500 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Buisman Arjen Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie
Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen
hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn
opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Buisman Derk Grouw Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Buisman Derk Grouw Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 14-04-1884
Buisman Derk Grouw Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Buisman Derk Grouw Sleepboot de Friso , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1882
Buisman Derk Grouw Sleepboot de Friso, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met
13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden
aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Buisman Derk Grouw Sleepboot de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1880
Buisman Derk Grouw Sleepboot de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Buisman Derk te Grouw , Stukken betreffende de aan hem verleende concessie voor eene Stoomsleepdienst op de
wateren in deze provincie (Friesland) Grouw met het schip de Friso ook aanwezig een blauw boekje genaamd
Reglement en Tarief voor de aan de Derk Buisman te Grouw enz. gedrukt te Leeuwarden door de Provinciale
Drukkerij van Groot de H. jaar 1878 (19)
Buisman F. L. 470 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage
Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling
Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus
1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Buisman Fedde---- Ligthart Tjeerd Tjallings 25 jaar , gehuwd hebbende een kind, Komt voor op een lijst van
voordracht voor de functie van Matroos op den uitlegger bezuiden Engelsmanplaats enz. i.p.v. de overleden
Buisman Fedde enz. jaar 1822 (2)
Buisman Fedde wegens zijn overlijden is benoemd Ligthart Tjeerd Tjallings als Matroos op den uitlegger bezuiden
de Engelsmansplaat enz. enz. jaar 1822 (2)
Buisman Fredrik Klazes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de
provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de
wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd
zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825
(6)
Buisman G. L. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative
Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e
december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar
1817 (4)
Buisman Heindrik Heindriks tijdelijk commies der 4e klasse te Leeuwarden zet zijn handtekening zoals hij deze
gewoonlijk in zijn betrekking gebruikt enz. jaar 1839 (5)
Buisman Hendrik hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het
3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende
Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Buisman Hendrik Kreling Dirks te Fengum in Oostvriesland is beroepen als Leeraar naar de Hervormde
Gemeente van Makkinga Elsloo en Langendijke enz. enz. jaar 1823 (2)
Buisman J ? Commies te Holwerd hij verzoekt in een door hem ondertekende brief om toekoming van eene
woning en de heer Grietman van Westdongeradeel te autoriseren om hem enz. jaar 1817 (2)
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Buisman Jan Lammerts --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen
in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Buisman Jan Sjoerds staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Buisman Jan Sjoerds te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Buisman Jan Symens te Het Bildt , afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen, jaar 1825 (4)
Buisman Jan Symens van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel
Kommanderende der afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)
Buisman K. .---- hij is 1 van de schippers in het dossier dat er klachten van andere schippers zijn tegen de
Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, enz.
jaar 1871 (11) dossier (72)
Buisman L. J. Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven
met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat
zij graag wilen geautoriseerd tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een
Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als
Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G.
A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a. f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman
Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf; Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk
W. J., Hanekuijk J. W. jaar 1815 (12)
Buisman L. S.---- Visser & zoon Barend te Harlingen verzoeken eenen nieuwen Zeebrief voor het schip genaamd
Harlingen gevoerd door Buisman L. S. i.v.m. verandering van Kapitein en wel kapitein Meijer Jacob enz. jaar 1825
(2)
Buisman Leendert J Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen
geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma
aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens
een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als
Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G.
A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a. f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman
Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf; Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk
W. J., Hanekuijk J. W. jaar 1815 (12)
Buisman P. nr. 22 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen ,
en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke
reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Buisman Pieter is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven
kleederen en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding)
jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 130
Buisman Pieter staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen
die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Buisman R. en Kuhlman J. H. betreft een aanvraag om erkenning als vice- Consul van Groot Brittannie enz. jaar
1915 (5)
Buisman W. in leven gehuwd met Weener Alberdina Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer
der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den
Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel jaar 1819 (4)
Buit Aart, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,
jaar 1917 (4)
Buit Andries Abrams, 647 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle
gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9
der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met
vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521
namen (135)
Buit Gerrit, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Buit Jacob, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar
1917 (4)
Buiten J. J. Hull / Harlingen Kapitein op de Hendrina jaar 1839
Buiten J. J. Kapitein is met zijn schip de Hendrina vanuit Hull geladen met Manufacturen en Yzerwaren enz. op 6
Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en
Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige
Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Buiten J. J. Schipper op de Jonge Barend jaar 1837
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Buiten v. C. te Appelscha staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten,
Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en
sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Buiten van C. J. Tapper en Schoenmakerhij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk
Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de
Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen)
Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden
verzoek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op
Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun
famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Buiten van C. J. te Appelscha, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buiten van C. te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (9)
Buiten van C. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Buiten van Christoffel Jans te Ooststellingwerf wordt vermeld in een document genaamd; een staat van
veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve,
overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met
opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf
den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Buiten van Jan wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het
Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Buiten van Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1916 (3)
Buiten van M. J., Mr. Timmerman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper
een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien
stad van daar te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren,
Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart
gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar
1848 (21)
Buiten van Marten te Weststellingwerf 7e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen, jaar 1825 (4)
Buiten van Tiemen, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Buitenbos Evert Eisen te Weststellingwerf 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen, jaar 1825 (4)
Buitenbos Lambert B. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van
den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier
dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som
waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitenbos Lambert B. zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd;
Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige
Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde
ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding
van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitenbos Lambert Berends te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van
tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur
is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en
Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding
van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Buitendorp Louwrens Wijbes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de
oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden
uitgereikt enz. jaar 1841 (5)
Buitenga Andries Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz.
tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe
Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te
betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
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Buitenga F. J. zijn meid, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van
den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier
dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som
waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
372 blz. 10
Buitenga J. K. ondertekend als lid der gemeenteraad het document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme
09-08-1816 van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den
Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen
door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op
ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
799
Buitenga Jan Klasen te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
nrs. 20-45
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz.
25-09-1815 tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe
Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te
betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
1454
Buitenga Jantje vrouw van Stoker Wiebe, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
07-10-1916 afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming, jaar 1916 (4)
799 nrs. 1-19 Buitenga Klaas Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
25-09-1815 negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz.
tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe
Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te
betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
372 blz. 7
Buitenga P. K. zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
09-08-1816 somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van
den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier
dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som
waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
799
Buitenga Pieter Klazen te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
nrs. 20-45
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz.
25-09-1815 tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe
Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te
betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
860-1-3+5
Buitenga Roelof Jans hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over
31-10-1815 het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën
Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
1017B blz. 6 Buitenga Roelof Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814 vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden
en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1017A blz. 6 Buitenga Roelof Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814 vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot
voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het
bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
799
Buitenga Tiemen Jans te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
nrs.75-103
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz.
25-09-1815 tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe
Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te
betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
468/15
Buitenga, Tijmen Klazen, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de
00-00-1841 persoon. Jaar 1841 (3)
1410
Buitengoed------- Kuipers Pieter Piers, 41 jaar * Hardegarijp, huisknecht te huize van mevr. Van Heemstra op het
29-10-1917 Buitengoed Fogelsanghstate te Veenklooster is aangesteld als Veldwachter te Veenklooster jaar 1917 (8)
453
Buitenhof Rijkel Simons, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie
03-05-1822 Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen
geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
480
Buitenhof Rykele Symons, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon
06-07-1820 die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
19-02-1825 Buitenhof J. S.---- Kate ten Pieter, Wethouder en Lid van de Raad van de stad IJlst omdat hij is overleden worden
41-B
voorgedragen voor zijn functie: Ringnalda H. K., Stellingwerf B. S. en Buitenhof J. S. alle leden van de raad enz.
jaar 1825 (2)
19-02-1825 Buitenhof J. S.---- Kate ten Pieter, Wethouder en Lid van de Raad van de stad IJlst omdat hij is overleden worden
41-B
voorgedragen voor zijn functie: Ringnalda H. K., Stellingwerf B. S. en Buitenhof J. S. alle leden van de raad enz.
jaar 1825 (2)
14-03-1825 Buitenhof J. S. wordt vermeld in een document nopens de vervulling eener opengevallene Wethoudersplaats in de
1-B
Stad IJlst enz. jaar 1825 (3)
608
Buitenhof Jan S. ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document
06-09-1817 betreffende de huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1)
453
Buitenhof Jan Simons, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
03-05-1822 welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
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Buitenhof Jan Symens te IJlst Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland
(62)
Buitenhof Jan Symons , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Buitenhof Jan Symons Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Buitenhof Jan Symons wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van IJlst enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Buitenhof Jan Symons wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van IJlst enz. jaar 1816 (2)
Buitenhof R. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen
bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Buitenhof R. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen
bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Buitenhof R. S. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Buitenhoff Jan Siemons te IJlst, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de
Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede
tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook
zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Buitenhoff Jan Sijmens---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende 1e Buitenhoff Jan Sijmens behorende tot de Doopsgezinde Gemeente wiens
vrouw enz., 2e Ferf Sijmen IJppes en Velde van der Tjibbele Ruurds wiens vrouwen enz., 3e Bleeker Jetze Wijbren
wiens vrouw enz. jaar 1815 (2)
Buitenhoff Jan Sijmens te IJlst , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang IJlst enz. enz. jaar 1822 (3)
Buitenhoff Jan Symens Lid van de Raad der Stad IJlst staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland
gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en
verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar
1817 (2) dossier met alle steden (21)
Buitenhoff Jan Symens te IJlst Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Buitenhoff Jan Symens te IJlst, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland
46)
Buitenhoff Jan Symons is volgens Burgemeester en Wethouders het meest bevoegd voor wethouder te IJlst, maar
dat de heer Ringnalda ….? en Stellingwerff ….? te oud zijn enz. enz. jaar 1825 (3)
Buitenhoff Jan Y.? de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W. Kerkvoogd hun Doopsgezind
kerkgebouw te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun gebouw
maar deze hebben 800 menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens
een verklaring van en de Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester, de raadsleden zijn: Dijk
van Z? G. , Ringnalda Hotse, Stellingwerf Broer S. , Buitenhoff Jan Y.? met hun handtekeningen en ook een
lakzegel van de stad IJlst enz. enz. jaar 1822 (5)
Buitenhoff P. J. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Buitenhoff R. S. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Buitenhoff Rijkel S.---- Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat er een brandbrief is gevoncden waarin gedreigd wordt dat indien de
Executie omtrent enz. in brand zal steken de Huizinge Schuur en Molen van den heer Burgemeester Dijk van L. G.
(Lammert Geerts) de Huizinge en Schuur van den heer Burgemeester Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) en van de
heer Buitenhoff Rijkel S. enz. jaar 1815 (2)
Buitenhoff Rykel S. rustend leeraar de Hervormden te IJlst en er wordt voorgedragen Rodenburg R. (Rutgerus)
Predikant alhier jaar 1820 (2)
Buitenkamp Jacob * 08-05-1820 Heerde wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen
informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die
daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en
Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen
Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)
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Buitenpost betreft het leggen van Hoog en Laagspanningskabels ten behoeve van de electriciteitsvorziening van
Buitenpost, Twijzel, Kooten e.o. met veel kaarten (plategronden) van genoemde plaatsen ook worden genoemd
Kootstermolen, Steenharsterbrug, Gerben Allesverlaat , jaar 1915 (52)
Buitenpost een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland,
Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (1)
Buitenrust Nolke te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen
en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar
1824 (3) dossier 13
Buitenschild ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buitenschild de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Buitenveld---- Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de
voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen
van Friesland jaar 1818 (4)
Buiter de J. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding
van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Buiter de Jan de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen
genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van
kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048
in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Buiter van J. gehuwd met Landman Meino met 6 kinderen, Komt voor op een document (blz.1) der
buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4
kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Buiteveld Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (2)
Buitinga A. J. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons
Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder
derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitinga A. zijn knecht, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van
den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier
dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som
waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitinga D. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20
anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen
formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)
Buitinga J. K. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons
Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder
derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitinga Johannes hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President
Burgemeester die afwezig is als Capitein bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2)
Buitinga K. J. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons
Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder
derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitinga P. K. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons
Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder
derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitinga Tymen J. , te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van
den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier
dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som
waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Buitinga W.---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen
Schulte en Nauta. Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven
brief met de handtekeningen van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.
jaar 1815 (3)
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Buitkamp K. te Groningen, een verleende vergunning (Geel) om met het schip de “De Twee Provincien“ gebruik
te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers
enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)
Buizeman ….? de weduwe te Sappemeer als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Buizer Barth 1e Luitenant, wordt benoemd in gen oemde functie door Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. voor de Dienstdoende Schutterij van Dragten enz. jaar 1815 (2)
Buizing E. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20
anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen
formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)
Buizing G. is Schoolopziener geworden in het 9e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met
vele scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
Buizing Johannes hij wordt opgegeven als Burgerlijk Gepensioneerde en dat hij is overleden en ingeschreven in
Groot boek van Pensioenen enz. jaar 1821 (1)
Buizing R. (Buijzing) te Kollum vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de
begrooting van 1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de
Raad der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van
Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Bukke Antje Geerts , Dienstmaagd te Den Haag, erfgename van Bakker Jan Geerts,et een nadelig saldo enz enz.
jaar 1824 (1)
Bukkerk ….? , ---- Limburg Stirum van A. D. . Ontvanger der Registratie te Leeuwarden verder genoemd
Sloterdijk van Bukkerk ….? , Drussen J. C. en Carbauns ….? een document met regels en artikelen enz. jaar 1825
(7)
Bukkofer Johan * 16-03-1798 Kirchberg kantonBern wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé
en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het
departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of
Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt
vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Bul Alexander, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bul Alexander, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Bul Dirk 202 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof
van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Bulder Egbert Jans Geb. Het Huis Ternede, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Huzaar Overleden te
Weltevreden (Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Bulkeley (Capt) , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western
YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Bulon van ….?---- Inspecteur Generaal tot de zaken van financiën en Poelman W. A. A. Inspecteur Generaal van
de Munten nopens de Consul en de verhouding der Pruisische , Beyersche, Saxische, Brabantsche, Russische en
andere vreemde munten en Rijksgeld Specieen enz. Bulon van ….? Generaal Lieutenant enz. een ambtelijke brief
enz. is getekend door voornoemde Poelman en Riemsdijk en Falck A. R. jaar 1813 (5)
Bulow Denewits von de Graaf is geridderd met het Grootkruis der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Bulsing Jacoba staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van
Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen
informatie zoals geboorte of doop datum, van waar opgezonden, Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6)
Bulsstra K. A. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van
Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar
geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)
Bulstra Anne 236 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bulstra Klaas Aukes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto
Hermannus) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Bult Frans , Steenwijkerwold / Heerenveen en zijn broers Jan, Frans en Jannes Bult wordt ook genoemd en zijn
zwager Lutte Kuipers, Onderwerp Armvoogden, betreft Hendrik Bult, een beschrijving wat hij wel en wat hij niet
doet, een soort korte levensbeschrijving, Jaar 1818 (18)
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Bult Eise Johannes te Haskerland afd. Cur. Nr. 3 Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen, jaar 1825 (4)
Bult Eize Johannes geloot te Jouwer in 1822 hij komt voor in een document Zitting van de Militieraad enz. enz.
jaar 1825 (3)
Bult Eize Johannes van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende
der afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)
Bult Frerik * 22-08-1819 Steenwijkerwold wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15
kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en
Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van
marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de
Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)
348
Bult Hendrik , Steenwijkerwold / Heerenveen en zijn broers Jan, Frans en Jannes Bult wordt ook genoemd en
zijn zwager Lutte Kuipers, Onderwerp Armvoogden, betreft Hendrik Bult, een beschrijving wat hij wel en wat hij
niet doet, een soort korte levensbeschrijving, Jaar 1818 (18)
372 blz. 4
Bult Hendrik Jans te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme
09-08-1816 van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den
Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen
door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op
ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
348
Bult Jan , Steenwijkerwold / Heerenveen en zijn broers Jan, Frans en Jannes Bult wordt ook genoemd en zijn
zwager Lutte Kuipers, Onderwerp Armvoogden, betreft Hendrik Bult, een beschrijving wat hij wel en wat hij niet
doet, een soort korte levensbeschrijving, Jaar 1818 (18)
348
Bult Johannes , Steenwijkerwold / Heerenveen en zijn broers Jan, Frans en Jannes Bult wordt ook genoemd en
zijn zwager Lutte Kuipers, Onderwerp Armvoogden, betreft Hendrik Bult, een beschrijving wat hij wel en wat hij
niet doet, een soort korte levensbeschrijving, Jaar 1818 (18)
39-B
Bult Margjen Andries, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
04-02-1836 opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
1017B blz. 8 Bult Reinder Harmens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814 vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden
en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1017A blz. 8 Bult Reinder Harmens wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde
22-08-1814 tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot
voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het
bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
679/2
Bulthuis Hendrik soldaat 1e regiment inf. Te Bergen op Zoom krijgt groot verlof en zijn commandant schrijft een
12-07-1841 brief met verzoek een verlofpas van Leeuwarden naar Achtkarspelen enz. jaar 1841 (2)
1028/12
Bulthuis Hendrik 18 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
08-10-1839 Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier
verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
1027/16
Bulthuis J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en
bl. 1 nr. 191 Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst
07-10-1839 met 90 namen, jaar 1839 (5)
209
Bulthuis Joh.---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
01-05-1816 Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens
hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement
ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder
een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje
ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte
Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van
Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn
vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een
verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door
Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde,
Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds
Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks
Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong
de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
126
Bulthuis N.----- Hulshof J. en Vegter J. en Bulthuis N. , verzoeken in een handgeschreven brief met hun
15-02-1916 handtekening om een duiker te mogen leggen dwars door den rijksweg van enz. enz. tevens de toestemmin enz.
jaar 1916 (10)
729/5, 290
Bulthuis Nanning Hendr’k te Buitenpost wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar
Bladz. 12-v aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen
17-07-1839 informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren
(76)
851
Bulthuis S. J. Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) Predikant te Oude
05-07-1814 Mirdum, Jacob Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes, Andries Johannes, W. K. of W.
Y. van der Sluis, Jaar 1814
, Jaar 1814
708-5_37
Bulthuis te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H.
20-07-1841 (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
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Bults K. J., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een
verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad
van daar te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren,
Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart
gelegen dorpen enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848
(21)
Bults v.d. H. G., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een
verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad
van daar te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren,
Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart
gelegen dorpen enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848
(21)
Bultsma Taeke, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Bultstra K. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te
kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden
gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Bum Allan Kapitein op het te Schiermonnikoog gestrande schip de Eilard, het betreft een brief van de strandvonder
over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (3)
Buma ….?---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum en Martin Thomas Francois in een request maken ze
bezwaar tegen het releve van landen van 1821 en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de
handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden
ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis
met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz. jaar 1822 (7) (dossier 25)
Buma ….? en Burmania Vegelin van Claerbergen ….? zijn benoemd als Surnumeraire Controleurs er wordt
verzogt een dag te bepalen voor de aflegging van de eed enz. jaar 1815 (2)
Buma ….? en Du Tour ….? Onderwerp: een ambtelijke brief betreffende de betaling en afschrijving van
verponding en het deuren en venstergeld enz. jaar 1815 (2)
Buma ….?---- Jorissen ….? Controleur der Belastingen te Workum met als onderwerp het verwerven van Zetters
der Belastingen en dat voorgedragen worden; Vegelin van Claarbergen ….? en Buma ….? Jaar 1815 (1)
Buma ….?---- Smid G. Brouwer en Jeneverstoker wonende op de Tuinen te Leeuwarden Onderwerp: 2 erven aan
de Tuin en Steeg achter het Landshuis Onderwerp: het venster uitzicht enz. een strijdig met de wet enz. met
vermelding van aangrenzend goed zoals b.v. de Herberg verder ook vermeld de wonende in de Weerd in
Leeuwarden welke stal en koetshuis staande in het Droevendal enz. enz. heer Buma jaar 1822 (2)
Buma ….?---- Thielen van, Ontvanger van Metslawier dat hij wegens omstandigheden zijn functie moet laten
waarnemen door de heer Buma….? enz. jaar 1821 (1)
Buma ….?---- Vegelin van Claerbergen ….? Surnumerair Controleur van de divisie Leeuwarden verder genoemd
Buma ….? Surnumerair Controleur van de divisie Leeuwarden die voornoemde assisteerd enz. jaar 1815 (1)
Buma A. (Age) Burgemeester staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel der
stedelijke regering enz. jaar 1839 (4)
Buma A. Burgemeester van de Stad Hindelopen ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken,
Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (2)
Buma A. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buma A. L. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde
Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buma Age Boekhouder van de Stoomboot- Rederij Hindelopen-Sneek-Heerenveen---- Meeter Pieter te
Amsterdam, Stukken betreffende het verzoek van voornoemde om concessie voor een stoombootdienst tusschen
Hindelopen en Sneek en Harlingen en Leeuwarden, aanwezig drie reglementenboekjes in kleur met een
afbeelding van 2 verschillende schepen enz. verder genoemd Buma Age Boekhouder en Brouwer W.
Ondernemer enz.jaar 1867 (104)
Buma Age hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende
Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Buma Age staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN,
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en
aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)
Document (13)
Buma Antje Douwes Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst
van gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar
1817 (6)
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Buma B. (Bernardus) ---- Jong de Klaas Tjipkes Veehouder te Baard een aantal van 22 vol en gelde schapen gehad
hebbende waaronder hij ene besmettelijke schurft ontdekt heeft zo mijn buurman mij genoodzaakt heeft enza. enz.
heeft hij de schapen geleverd aan de slagers Tolsma Wytze Feykes en Roodenhuis Pier Jans beide te Baard voor
de somma van 80 nederlandsche guldens maar dat de schapen bij leven waard zijn 230 guldens enin een
handgeschreven brief met zijn handtekeninf verzoekt hij nu een schadevergoeding enz. enz. ook aanwezig een
handgeschreven verklaring van de beide slagers met hun handtekening en een document van de Grietman van
Baarderadeel Buma B. (Bernardus) dat hij een billijke aanspraak kan maken op vergoeding enz. jaar 1821 (4)
Buma B. (Bernardus) als Burgemeester benoemd voor de Stad Leeuwarden, gelet op de voordracht van onze
Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der
reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Buma B. (Bernardus) Burgemeester der Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Crop Frans Edzerd Lieutenant bij de Stedelijke Schutterij heeft bij zijn
requeste betreffende zijn bekoming zijn Demissie in die kwaliteit, ook aanwezig de originele staat van de Sterkte
van de Schutterij in Leeuwarden ondertekend door Salverda S de Commandant. enz. jaar 1815 (5)
Buma B. (Bernardus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat hij de Voerlieden in deze stad voor mij geroepen en de inhoud van de requeste van
Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelus enz. jaar 1815 (1)
Buma B. (Bernardus)---- Nauta Into, hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van
Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij koninklijk besluit
enz. jaar 1813 (2)
Buma B. (Bernardus) ----op heden 30 december 1813 zijn bij koninklijk besluit door Buijing Reinder benoemd als
burgemeesters van de Stad Leeuwarden Cats S. (Sible), Romkes J. (Johannes), Buma B. (Bernardus) en Salverda
S. (Suffridus) nadat alle voornoemde heeren waren gecompareerd enz. jaar 1813 (7)
Buma B. (Bernardus) President Burgemeester hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de
Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende en commissie in deze Gemeente is
bestaande uit de Heer Burgemeester Romkes J. (Johannes) benevens de Heeren Blok J., Vries de P. Leden der
Vroedschap die binnen deze stad werkzaam zijn om enz. jaar 1815 (2)
Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Sterkte Staat Buma B. der Schutterij enz. jaar 1815 (5)
Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat er voor de President op de 13e van de volgende maad is gereserveerd in het Heeren
Logement bij de erven Dumont enz. jaar 1815 (1)
Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Akkermans G. no. 152 getrokken hebbende en het mij onbewust is of zodanige enz. jaar
1815 (1)
Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Buma B. (Bernardus) samen met anderen ondertekend hij dit document>>één van de personen die, een dubbeld
verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te
Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814
(4)
Buma B. (Bernardus) Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslan dat hij afstand doet van de
post als provisioneel Burgemeester van Leeuwarden waartoe hij op 28 december 1813 is benoemd met en
benevens de heren Buijsing R. (Reinder), Cats S. (Sible), Romkes J. (Johannes) en Salverda S. (Suffridus) enz. jaar
1815 (1)
Buma B. (Bernardus) wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met
als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S.
(Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Buma B. (Bernardus).---- Palsma Andle Hendriks, en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk
te Wirdum geven met eerbied te kennen dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard
is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. (Bernardus) terug gevraagd en
boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne
eigendommen enz. ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de
schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum jaar 1814 (6)
Buma B. (Bernardus). President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)
Buma B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Buma B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buma B. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Buma B. hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten van Vriesland bij Koninklijk
Besluit enz. jaar 1814 (3)
Buma B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
Quaestius J. W. Medicine Doctor dat hij versogt zijnde ter beoordeeling weegens Lichamelijke gebreeken van de
Schutters enz. ook ondertekend door Hoekema F. en Simon (s) M. enz. jaar 1815 (2)
Buma B. voor reis en verblijfkosten, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een
uitbetaling met het bedrag op enz. jaar 1816 (1)
Buma Bernh. Grietman van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Buma Bernhardus Grietman van Baarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
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Buma Bernhardus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Buma Bernhardus---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die
eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang
dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het
pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op
persoonlijke titel uit handen van de Russische commandant de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van
Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen
enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas, Salomons Moses Kooplieden
te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en
Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de
betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan, Flik D. J. , Vries
de C. J., jaar 1814 (15)
Buma Bernhardus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening
en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier
(19)
Buma Bernhardus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Buma D. te Hartwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Buma de erven A. L. Papierfabriek , Onderwerp; merken op het papier jaar 1841 (1)
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Buma de erven A. L. Papierfabriek , Onderwerp; merken op het papier jaar 1841 (1)
Buma Douwe Gatzes, dat de landen van zijn kinderen door de zetters bevonden worden op 8 Pondematen groter
zijn dan waarvoor ze in het releve onder art. 32, 32-a en 32-b bekend staan enz. enz. en dat de huurwaarde enz.
jaar 1821 (2)
Buma E. H. te Surhuizum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen
ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Buma Elte Tijes Handgeschreven brief met handtekening van Elte Tijes Buma te Lippenhuizen

Buma Feike Douwes---- Duiker Jacob Gerrits Deurwaarder te Heeg en Woudsend en omdat er vele klachten over
hem zijn kan hij zijn functie enz. enz. en wij dragen voor Buma Feike Douwes te Oudega enz. jaar 1820 (1)
Buma Feike Douwes met als Standplaatsen; Gaastmeer, Heeg, Woudsend en Oppenhuizen hij wordt vermeld als
fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)
Buma Florison Wopko Fibaldus Candidaat tot den Heiligen dienst dat hij in 1821 enz. te Schiermonnikoog hij
heeft geen betalingen ontvangen enz. enz. een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1822 (1))
Buma G. J, Arbeider te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de
huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van
Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Buma G. J.---- Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Buma G. J. Arbeider huurder en huurder te
Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de
waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets,
Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
833-2
Buma H. B. Grietman van Baarderadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent
24-08-1841 biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van
Baarderadeel wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
833-2
Buma H. B. Grietman van Baarderadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent
24-08-1841 biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van
Baarderadeel wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
127
Buma H. E. hij ondertekend namens de Gemeente Surhuisum navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts,
13-02-1815 Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier
Roeden en tot aan de sloot ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)
558
Buma Hepke Egberts 36 jaar, Landbouwer, Hij wordt voorgedragen voor de post als Plaatsvervanger bij het
22-08-1817 Vredegeregt van het Canton Buitenpost i.p.v. van Zijlstra Cornelis Dirks enz. jaar 1817 (3)
559
Buma Hepke Egberts Hij staat op de lijst van voordracht bij het vredegerecht voor de functie van plaatsvervanger
22-08-1817 te Buitenpost i.p.v. Zijlstra Cornelis Dirks die deze post bij het vredegerecht voor de functie van plaatsvervanger te
Buitenpost niet heeft aangenomen enz jaar 1817 (2)
1194 blz. 5 Buma Hepke Egberts te Surhuizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
23-12-1822 Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland
(62)
95-7
Buma Hepke Egberts, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van het district van Ontvang
03-01-1822 Surhuizumjaar 1821 (3)
821
Buma Hora ---- Thielen van P. Ontvanger te Metzlawier is de 24 oktober overleden en er wordt voorgesteld om
27-10-1821 de heer Buma Hora die de functie al tijdens de ziekte van de ontvanger heeft waargenomen te benoemen, jaar 1821
(1)
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Buma---- Hora Buma Johan hij verzoekt als Controleur in Vriesland benoemd te worden en staat vermeld op het
Tableau met 6 kolommen informatie behelzende voordragt van Personen tot Surnumeraira Controleurs enz. jaar
1814 (4)
Buma Hora Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Holwerd, aan hem wordt overgedragen de
administratie van de Perceptie Metzlawier op 8 november dezes jaars van de overleden ontvanger Thielen van P.
en wordt overgedragen door zijn dochter Thielen van A. en Brunia K. G. voormaals geëmployeerde aan het
kantoor van wijlen haar vader enz. Jaar 1821 (7)
Buma J. H. Zijn post als Controleur der Directe Belastingen wordt bevestigd jaar 1817 (naam 8) (dosssier 16)
Buma J. H. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822
(3) dossier (7)
Buma J. H. Te Holwert staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van
door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Buma J. Hora staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad
Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Buma J. Hora staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met
Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Buma J. J. hij ondertekend uit aller naam van de gezamelijke Slagers en Vleeschhouwers te IJlst dat zij zig per
request gewend hebben tot de waarnemend Gouverneur teneinde voor de Stad IJlst en de dorpen Jutrijp en
Hommerts een afzonderlijken Rijksvee schatter te mogen hebben enz. jaar 1840 (3)
Buma J. J. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Buma J. J. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Buma J. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Buma Jan Surks, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Buma Jinke Gooitsens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven
om naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Buma Jinke Gooitsens†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Buma Jinke Gooitsens†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1835 (6)
Buma Jinke Gooitzens†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Buma Johan Hora , thans ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Holwerd wordt benoemd tot
controleur te Dokkum op een tractement van f. 1200 per jaar ter vervanging van de eervol ontslagen heer Loon van
F. N. verder wordt genoemd de heer Kammen van Oene Johannes jaar 1825 (8)
Buma Johan Hora als controleur der dienst belastingen in en uitgaande regten te te Dokkum jaar 1825 (1)
Buma Johan Hora te Holwerd----- Hij is een van de kandidaten voor de post Controleur der Directe Belastingen te
Dokkum voor de aftredende Loon van Folkert Nicolaas met signalement, jaar 1824 (dossier 10)
Buma Johan Hora te Holwerd, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van
bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Buma Johan Hora---- Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck en Buma Johan Hora beide worden benoemd tot
Surnumeraire Controleurs der Directe belastingen in de provincie Vriesland enz. jaar 1815 (2)
Buma Johan Hora, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke
Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te
beiden. enz. jaar 1815 (3)
Buma Johannes en Britzel Lucas een handgeschreven brief met hun beider handtekening, als volmachten van
Idsegahuizum Onderwerp Dijkinstructies jar 1841 (5)
Buma K. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Buma K. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buma K. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
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Buma Lykeltje Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met
diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Buma Mr. Wiardus Willem Lid van de Gedeputeerde Staten en Kijmell Mr. Jan Controleur van Bijzondere
bewaarder van het Kadaster enz. worden benoemd tot plaatsvervangende Rechters enz. jaar 1839 (4)
Buma P. H.---- Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Buma P. H.---- Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Buma P. H.---- Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Buma P. H.---- Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Buma P. H.---- Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Buma P. H.---- Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen
van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Buma P. H. te Surhuizum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen
ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595
namen (13)
Buma Pieter Hepkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1858 (3) dossier (8)
Buma Pieter Sijtzes te IJlst wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne
Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en
met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Buma Rein Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz.
enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Buma Ruurd en Jaarsma W. J. beide borgen voor Wiggerts S. ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer
Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a.
Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,
rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)
Buma S. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Buma S. D. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Buma Sietze A. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie
ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der
nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Buma Simon, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Buma Simon,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
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Buma Sinke D. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken
van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van
het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Buma Sipke Douwes Boer te Oudega opgave aan het Venijn(Miltvuur) gestorven beesten. Jaar 1819 (2)
Buma Sytse Annes wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog
openstaande artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en
zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
Buma T. D. te Gaastmeer hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst
gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen
welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Buma Teije Jan---- Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Rosier Johannes Secretaris bij de Schout die van zijne post Afstand heeft gedaan en er wordt
voorgedragen Buma Teije Jan enz. jaar 1815 (1)
Buma thoe Kingma? T. H.? Grietman van Franekeradeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke
dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Buma Tjeerd Douwes staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling
van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Buma Tjeerd Jentjes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen
zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Buma Trijntje wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Buma Van H. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Buma Vietor N. ---- Tjepkema Marten Sakes Ontvanger (overleden) overdracht van zijn gegevens aan Bergsma
J.J. met de handtekening van de weduwe Tjepkema en Bergsma J. J. tevens ondertekenen Posthumus L. L. en
Buma Vietor N. en Spree S. als Controleur jaar 1815 (4)
Buma W. A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat
zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige
tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda
S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen
behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)
Buma W. B. (Mr) te Weidum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar
1840 (6)
Buma W. B. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Buma W. B. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Buma W. B. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Buma W. W. Lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland het betreft zijn benoeming tot Regter Plaatsvervanger
te Leeuwarden tevens vermeld Wijckerhold Bisdom Mr. A. C. en Alberda C .tot Regters in dezelve regtbank enz.
jaar 1839 (4)
Buma W. W. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Buma Wiardes Willem---- Andringa de Kempenaer van Onno Reint en Mr. Buma Wiardes Willem leden van het
College van Gedeputeerde Staten van Vriesland verklaren in genoemde hoedanigheid dat wege de provincie in
pacht af te staan aan Halbesma Harke Halbes van beroep Landbouwer wonende bij de Klaarkamsterbrug onder
Rinsumageest en met toestemming van zijne vader Halbesma Halbe Johannes te Rinsumageest enz. wordt ook in
genoemd de Hoofdingenieur Kros A. Christiaan, jaar 1843 en 1850(6)
Buma Wiardus Willem---- With de Maria gehuwd met Buma Wiardus Willem te Leeuwarden , een antwoord op
haar request wegens vrijstelling boete wegens de nalatenschap van With de Michael jaar 1824 (3)
Buma Wiardus Willem----- With de Maria gehuwd met Buma Wiardus Willem te Leeuwarden, verzoekt
vrijstelling van te betalen boete wegens het te laat indienen enz. vanb de nalatenschap van haar broeder With de
Michiel jaar 1824 (2)
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Buma Wibo Bernhardus (Mr) betrekkelijk zijn eigendommen in de gemeente Deinum bestaat een misstelling
omtrent de Floreenen op art. 470 van de legger enz. ( ook aanwezig een lijst met al zijn eigendommen te Deinum )
jaar 1840 (5)
Buma Wijbo Bernhardus (Mr) wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Binnensdijks
bestaat uit enz. jaar 1841 (6)
Buma Wijbo Bernhardus Mr. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Buma Wybo Bernhardus (Mr.) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en
vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door
het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot
uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van
het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Buma….? en Salverda ….? Zij komen door heel het dossier voor als ambtenaren. Jaar 1842
Buma….? staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de
Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (3) (dossier 11)
Buma….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (7)
Bumalda Gerrit Ulbus---- Wielinga Oeds Bonnes , aannemer en zijn borgen Bumalda Gerrit Ulbus en Wind Gosse
Doedes. Onderwerp; aanbesteding van de Reperatieen en Onderhoud, Metsel en Timmerwerk behorende tot het
kanaal Dokkum naar Stroobos, jaar 1819 (2)
Bumania Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck---- Noorbergh van Brandwijk ….? Controleur der Directe
Belastingen in de provincie Zeeland wordt aangesteld tot Ontvanger in de Kolonien van Suriname en er wordt
benoemd in deze post te Zeeland de heer Kiers A. thans Controleur der Directe Belastingen in het landschap
Drente en inplaats van laatsgenoemde wordt aangesteld in het landschap Drente Bumania Vegelin van Claerbergen
Epo Sjuck enz. jaar 1815 (3)
Bunbergen Philip Georg Jurjens 218 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Bunema ….? de weduwe te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in
de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel
ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Bungenber J. W. mr. is benoemd tot 3e commies bij het Postkantoor i.p.v. wijlen Noort op ten J. C. H. jaar 1822
(1)
Bungenberg---- Donker Arend Directeur der Posterijen te Edam, geeft met eerbied te kennen in een door hem
ondertekende brief dat hij reeds vele pogingen heefr aangewend om overgeplaatst te worden en hij thans
vernemende dat de Heer Bungenberg Directeur der Posterijen te Sneek elders verplaatst is en hij dan wel enz. jaar
1840 (5)
Bungenberg J. N?.---- Slotje D. G. hij wordt voorgesteld om tijdens de afwezigheid van Bungenberg J. N?. de
Directeur van het Postkantoor te Sneek zal waarnemen enz. jaar 1839 (3)
Bungenberg J. W. ---- Hiddinga Harmen Procureur te Sneek , staat vermeld op een extract van de Gouverneur van
Vriesland dat hij benoemd is tot plaatsvervanger van den Kantongeregt te Sneek i.p. van de eervol ontslagene
Bungenberg J. W. enz. jaar 1841 (4)
Bungenberg J. W. Commies ten Postkantore te Leeuwarden heeft een goedkeuring voor afwezigheid, met redenen
dringende familie aangelegenheden waarvoor hij onverwijld naar Nijmegen moet enz. enz. jaar 1825 (4)
Bungenberg J. W. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Bungenberg Jan Willem, 51 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Bungenberg O. G. (de weduwe Cate ten van Gonggrijp M.) te De Steeg (Arnhem), verzoekt vergunning tot het
leggen van een IJzeren spoor op haar in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Scharnegoutum enz.
enz. voor het vervoer van zuivelproducten met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en
de bouwvoorwaarden, en op de aanvraag beider handtekeningen jaar 1916 (10)
Bunger D. Rotterdam Cargadoors jaar 1840
Buning A. W. (Arnold Werumeus) kandidaat bij het provinciaal Kerkbestuur van Groningen hij wordt benoemd
als Predikant te Augsbuur en Kollumerzwaag. enz. enz. Jaar 1821 (1)
Buning A. W. (Arnold Werumeus) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art.
33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland
door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd
tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van
het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
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Buning A. W. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Buning A. W. te Oostermeer, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Buning Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals
de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Buning Johannes---- Boersma Klaas D. pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe
doorgraving ten zuiden van Bergumerdam met als borgen Buning Johannes en Kramer Jacob. enz. jaar 1878 (4)
Buning Johannes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Buning Johannes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Buning Johannes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3)
dossier (9)
Buning Johannes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3)
dossier (9)
Buning Johannes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
Buning Johannes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3)
dossier (9)
Buning Werumeus (Nom Ux) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Bunk ten Johannes Gerardus---- Boer de Rinke Binkes, Nummerwisselaar voor Bunk ten Johannes Gerardus, jaar
1819 gemeente Workum nummer 11 enz. staat vermeld op een Opgave der manschappen van de 8e Afd. Infanterie
een ducument met 7 kolommen info. jaar 1825 (5)
Bunk ten Johannes Gerardus---- Boer de Rinke Binkes, Nummerwisselaar voor Bunk ten Johannes Gerardus, jaar
1819 gemeente Workum nummer 11 enz. staat vermeld op een Opgave der manschappen van de 8e Afd. Infanterie
een ducument met 7 kolommen info. jaar 1825 (5)
Bunnig Hendrik geb. Amsterdam en aldaar gedoopt de 16-12-1792, arbeider hij heeft zig niet doen inschrijven
voor de nationale militie, verder o.a. vermeld de ouders en nog wat aantekeningen jaar 1824 (43)
Bunning Hein, 44 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen
(135)
Bunning Hendrik staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e
afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen
van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn
enz. jaar 1817 (3)
Bunnings Jan Freris 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van
genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de
Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland
die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Bunninx Knif A. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op
Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de
ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen deze Stad U deswegen te dienen
enz. jaar 1814 (8)
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Bunrich Ludwich * 01-03-1802 Tweebrugge; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen
vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals
Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Bunt Arent ondernemer ener Stoombootdienst wonende te Blokzijl, in een handgeschreven en door hem
ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om met de boot “Burgemeester Hartkamp “op den 1e Mei met
een Boerenverhuizing van Kuinre naar de Jonkersluis te mogen varen enz. enz. jaar 1915 (6)
Bunt J. L. te Steenwijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bunt Tjomme Sietses hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als
onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued.
ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe
Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven
door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig
verzettende enz. jaar 1815 (15)
Burama de weduwe te Rijperkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Buray? H. S. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Burceles A. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen
en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar
1824 (3) dossier 13
Burdes Ypese Ex Militaire te Leeuwarden een in Frans gesteld document door Le baron De Keverberg de Kessel
Gouverneur de la provence d’Anvers met ook zijn signalement jaar 1816 (3)
Burei Franciscus * 1804 Middelburg staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen
informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de
Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de
departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)
Burema de weduwe te Rijperkerk, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Burema Etjen Tonnis en Geertzema Tamme Galtjes staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10
kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale
Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben
maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Burema H. B. te Sappemeer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend
Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Burema H. R. te Rijperkerk, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Burema Sjouke wordt vermeld in een document Vervanging bij de Nationale Militie en dat deze milicien sedert
eenige tijd bij eenen Koopman als Winkelbediende heeft geageert en dat hij enz. jaar 1841 (4)
Buren een voorstel van de gedeputeerde staten voor een aanvullende subsidie voor de aanleg van de straatweg van
Buren naar Hollum enz. enz. 1918 (9)
Buren Cornelis Teeks (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de
Gemeente Terschelling behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz.
jaar 1815 (3)
Buren Fokke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
Buren Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Buren Jitse, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Buren Minne Gerrits te Het Bildt wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering
van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne
Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en
met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Buren Sybe, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of
aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
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Buren v. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (7)
Buren v. te Goutum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buren van C. A. te Jelsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Buren van Sijtse Andries---- Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Buren van Sijtse Andries Boerenknegt te Beetgum * 28-101798 zoon van Rinderts Andries† en van Clases Aukjen niet in de loting voor de Nat. Mil enz. jaar 1817 (2)
Buren van Sijtse Andries---- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de ontdekte Buren van Sijtse Andries enz. jaar 1817
(2)
Burenstein v. Otterloo O. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst
der verschuldigde Leges op de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de
betaalrol enz. jaar 1815 (2)
Burenstein van Otterloo O. wegens gedane verschotten, staat op een document van wegens gedane Leveranties
ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
Burenstein van Otterloo O. , Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1)
Burenstein van Otterloo O. Commies Expediteur te Leeuwarden komt voor op de rekening en verantwoording en
ontvangt voor porto van brieven van Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Friesland een bedrag van f. 3.50
enz. , jaar 1819 (4)
Burenstein van Otterloo O. en Schultze H. en Heide van der D. aan hen uitbetaalde ordonnancien ten bedrage van
enz. jaar 1819 (1)
Burenstein van Otterloo O. staat vermeld op een document verschuldigde leges op de Betaalsrol, gevoegd bij de
enz. jaar 1815 (1)
Burenstein van Otterloo O. voor briefporten, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een
uitbetaling met het bedrag enz. jaar 1816 (1)
Burenstein van Otterloo O., Onderwerp een Ordonnantie van fl. enz. jaar 1821 (1)
Burenstein van Otterloo Obbe Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun
functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)
Burenstein van Otterloo Obbo wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en
bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen
bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5)
complete dossier (8)
Burentstein van Otterloo Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken
heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie
enz. Jaar 1819 (1)
Burg Age Koopman van beroep wonende te Harlingen verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende
brief om met de motorboot “Hijke” met eene grotere snelheid dan de maximale te mogen varen en is bereid een
proeftocht te doen enz. verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. vergunning (Oranje) aanwezig, jaar
1911 (9)
Burg C. ------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting
i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd
enz. enz., jaar 1879 (4)
Burg Jacob wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten
van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Burg Rienk J., 43 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het
door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het
jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als
vrouwelijke gevangenen (48)
Burg Rienk J., 67 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest
geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het
getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met
overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
Burg Rienk Jans Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de
Blokkade der vesting Delfzijl en dat zijn huisgezin enz. jaar 116 (3)
Burg Rienk staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar
1827 (3) totale dossier (9)
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Burg v.d. ….? te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en
Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom
is? En of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H.
Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en
afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van
een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies
en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de
Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Burg v.d. Corn. Sybes Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
Burg v.d. Harm te Oudwoude te Kollum , Beurt en Veerdienst van Huisternoord, Oudwoude naar Leeuwarden,
hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met
vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar
1857 (8).
Burg v.d. Harm te Oudwoude, Trekschuiten en Barges van Huis ter Noord (Oudwoude) op Dokkum, hij wordt
vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding
van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Burg v.d. Janke F., 354 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
Burg v.d. Janke F., 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag
van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld
geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Burg v.d. Jouke Feitzes, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre
dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den
11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar
1839 (5)
Burg v.d. Pieter G., 190 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
Burg v.d. S. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding
van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Burg v.d. S. W. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de
Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Burg v.d. Sjirk W. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6
maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Burg van den Hendrik hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te
Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Burg van den Jan Willems te Boornbergum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te
zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van
Friesland (62)
Burg van den Wiebe als Vrijwilliger dient hij in het Leger in de Oost Indien n dat hij is overgeplaatst op 17-081831 van de Infanterie afdeling enz. naar de 18e asfd. Infanterie enz. jaar 1841 (5)
Burg van der Hendrik, 506 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen
vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven
zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Burg van der Jan Willems te Boornbergum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1822 (4)
Burg van der Janke F., 303 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
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Burg van der Janke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden
voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst
enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
1341
Burg van der Jelle, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter
06-09-1918 provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
7-A bijlage 1 Burg van der Rinske F., 201 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Vrouwen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Huis van
gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
Arrest
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
26-03-1824 met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
575 blz. 5
Burg van der Sienk staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte
25-11-1816 Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter
vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig
guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
498
Burg van J. Hoofdbetaalmeester te ’S Hage heeft aan de Luitenant Kolonel Kommanderende t Bat. Art. N’le No. 4
20-10-1817 deze ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland. een Wisselbrief toegezonden ten bedrage van enz
jaar 1817 (1)
Deel I
Burga Hilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 53
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
00-00-1872 120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Deel I
Burga Hilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 60
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
00-00-1873 120, met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)
Deel I
Burga Hilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 66
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
00-00-1874 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Deel I
Burga Hilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 68
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
00-00-1874 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Deel I
Burga Hilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 70
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
00-00-1873 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Deel I
Burga Wilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 55
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
00-00-1872 120, met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
79-4
Burge Jacob , Zurich is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
22-01-1839 Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van
Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen
sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)
461
Burgenstein van Otterloo E. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche
27-06-1820 zaken en Waterstaat ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel
en Leges Gelden jaar 1820 (2)
86
Burger D. & zn. Cargadoors en expediteurs te Amsterdam en Rotterdam betreft Schip de Broedertrouw
17-03-1917
937/11
Burger Alt Gaukes hij is geroyeerd als Schutter en is de schutter Keuning Andries Pieters absusief geplaatst enz.
22-09-1841 enz. jaar 1841 (1)
735
Burger C. P. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere
17-04-1879 Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)
1256
Burger Douwe---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No.
10-10-1814 384, geladen met Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand op het strand van
St.Jjacobi parochie was reddeloos geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar
een inventaris van is opgemaakt (hier vermeld)en dat eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de
Schout Wassenaar K. A. Jaar 1814 (4)
27
Burger Johanna Ch. Weduwe van Koke N. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten,
08-01-1917 afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
110-18
Burger Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 21-06-1815 Beverwijk, hij wordt vermeld op
08-11-1839 een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
307
Burger Johannes E. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven
31-03-1815 kleederen en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding)
jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 82
938 blz. 4
Burger Johannes Everts Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde
30-11-1815 kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
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Burger Pieter Evert 459 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Burger Pieter Everts * Sehuisterveen (Surhuisterveen) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende
Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan
volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Burger Pieter Everts 724 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e
Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn
afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Burger Pieter Everts 724 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken
en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd
waren enz. jaar 1841 (4)
Burger Pieter Everts staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende
de depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen
informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig
met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Burgerdijk C. te Rotterdam Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Burgerhof W. ---- Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B. en Burgerhof
W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten, zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.
en Vellinga Wijbren G. onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te
Harlingen mogen worden begunstigd enz. jaar 1825 (2)
Burgerhoff Wouter staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst
Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar
omdat zij geen 40 jaar in dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3)
Burgerhoudt J. Predikant te Stavenisse tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Burgerhoudt J. te Stavenisse, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Burgerhout J. te Stavenisse wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Burgerjon Jan 308 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Burgers Jan 280 is zijn volgnummer en Ooltjensplaat zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817
(5)Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Burgers Johanna Christina weduwe van Kok N. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Burgers Levi Joseph ---- Pinje de la Abraham Joseph en Hartog Levi en Levi Joseph Burgers, geen nadere
gegevens vermeld “Aan deze personen, beiden van de Israëlitsche Godsdienst is, ter zake van het door hen in de
Oost-Indische gehouden berispelijk en rustverstorend gedrag, het verblijf aldaar, voor altijd ontzegd”, Aldus
opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van Koloniën ontvangen, ‘s- Gravenhage, den 12den October 1838.
De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.
Burgersdijk C. Ouderling te Rotterdam tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Burgersdijk C. te Rotterdam Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Oud Ouderling
wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft
de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Burgersdijk C. te Rotterdam Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Burgersdijk C. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Burgersdijk C. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Burgersdijk C. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Burgersdijk C. te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Burgersdyk C. te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Burgerweeshuis---- Gevangenis de z.g.n. Kleine Kerk te Sneek. Onderwerp de jaarlijksche huur van het pand,
ondertekend door Gonggrijp Teetse als voogd van het Oude Burgerweeshuis te Sneek jaar 1821 (3)
Burgerweeshuis---- Weeshuis de regenten van het Burgerweeshuis te Sneek zijn eigenaar van de z.g.n. Kleine
Kerk, wat nu gebruikt wordt als gevangenis enz. zij verhuren het aan de staat enz. jaar 1821 (2)
Burges van Raffenis? F. M.---- Meekma K. J., Koornmolenaar vertegenwoordigd door Albarda Mr. B. advocaat te
Leeuwarden is bekeurd door de commiesen Burges van Raffenis? F. M. en Steenhouwer W. J. Hendrik terzake zig
ter molen bevonden van 5 mudden garst enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van
enz. jaar 1825 (2)
Burgess Isaak Johan staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum
en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij
van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van
voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten
bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
Burggraaf F. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Burggraaf ….? de weduwe te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de
Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Burggraaf ….? de weduwe te Sneek, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van
Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Burggraaf ….?---- Donker J. den neef van den Majoor der Stad Workum blijkt dat de Burgemeesteren en
Gecommitteerden dezer Stad hem door te vergaand medelijden wellicht gedreven aan hem de voorkeur hebben
gegeven voor de functie op de nieuw opgerigte school in het Heidenschap maar dat de Grietman van Hemelumer
Oldephaert ons verpligt gerekend hebben om aan den sollicitant Hollinga ….? Ondermeester bij den onderwijzer
Burggraaf ….? te Leeuwarden de voorrang dien hij in alle opregten enz. maar dat de eerstgenoemde door zijn
ongemeene gemaaktheid enz. dit document is ondertekend door de Schoolopziener Visser H. W. C. A. jaar 1821
(2)
Burggraaf de weduwe te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de
uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten
van Friesland (123)
Burggraaf de weduwe te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Burggraaf de weduwe te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie
(122)
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Burggraaf de weduwe te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie
(122)
Burggraaf de weduwe te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
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Burggraaf de weduwe te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Burggraaf de weduwe te Sneek, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als
de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en
soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Burggraaf F. ---- Boelens F. A. Ontvanger der belastingen te Makkum en Burggraaf F. ontvanger over Arum en
Witmarssum hij zou fl. 3500 per jaar ontvangen terwijl eerstgenoemde maar fl. 350 ontvangen zou enz. enz. jaar
1819 (3)
Burggraaf F. ---- Kok de P. de erven voor welke is opgetreden Eldering Feers Adrianus strekkende om korting op
het pensioen van de gewezen ontvanger Burggraaf F. te Witmarssum jaar 1841 (4)
Burggraaf F. ---- Boelens van F. A. Ontvanger over de voormalige perceptie Makkum en over de voormalige
perceptie Tjerkwerd Mullier P. en over de voormalige perceptie Langweer Jongbloed J. tevens over de voormalige
perceptie Arum en Witmarsum Burggraaf F. en over de voormalige perceptie Sloten en Balk Jelle M. enz. jaar
1819 (5)
Burggraaf F. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822
(3) dossier (7)
Burggraaf F. H. staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige
tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn
ondertekend door de Schout van Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus) en Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F.
L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks
en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Burggraaf F. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van procesverbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de
Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)
Burggraaf F. te Witmarssum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid
van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Burggraaf J ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling
der kamer; Koopmans R., Fontein D , Schoot v.d. Johan, Burggraaf J. Lettinga A. , Oberman H. F., Plat J.,
Boomsma G. L., Veeman R. M., Stienstra N. jaar 1918( 2)
Burggraaf J. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Burggraaf J. J. te Oosterbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een
door Donia M. Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
Burggraaf J. J. te Oosterbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Burggraaf J. J. te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen
van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Burggraaf J. J. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar
1840 (6)
Burggraaf J. te Oosterbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een
door Donia M. Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
Burggraaf J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
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Burggraaf W. te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Burggraaf W. te Sneek een Brouwerij --- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;
met de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en
datum van de laatste roering jaar 1824 (4)
Burggraaf W. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Burggraaff P. Jr. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen
met vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te
Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)
Burggraaff Franciscus Hendriks staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de
ingezondene lijst Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie
willen bekomen is reeds gepensioneerd---- enz. jaar 1815 (3)
Burggraaff Jan, Handel in Manufacturen Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel
aldaar jaar 1916 (4)
Burggraaff Wilco J., Bierbrouwer te Sneek, een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een
bekeuring wegens het niet aangeven van een vrouwelijke dienstbode, jaar 1824 (2)
Burggraef de weduwe te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Sneek als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Burgh v.d. A. Raad in het hoog Gerechtshof ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
dat hij is benoemd tot Voorzitter van het Hof van Assises en zal tre Leeuwarden zijn en verzoekt om een behoorlijk
locaal enz. jaar 1816 (1)
Burgh van der Cornelis---- Zee van der Antje Jacobs weduwe van Burgh van der Cornelis geeft eerbiedig te kennen
dat zij voor eenige jaren heeft uitgevonden een geneesmiddel voor ongemakken aan de Oogen hetwelk zij met zeer
goed succes in velerleij omstandigheden geappliceerd heeft en zij veel lijders gratis heeft behandeld en dat zij op
aanraden van vrienden dit heeft genoemd onvervalscht opregt Christalline Oogwater en dit wil gaan verkopen en
dat zij in den jare 1806 en 1807 enz. jaar 1814 (4)
Burghardt Gerardus naar Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Burghardt Gerardus naar Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Burghardt Gerardus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van
12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Burghardt Gerardus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van
12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Burghardt Gerardus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van
12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Burghardt Gerardus, op de Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Burghgraaf F., Ontvanger onderwerp zijn vestiging van Witmarssum naar Franeker dat de Directeur Generaal
beslist schoorvoetend dat enz. en dat hij eigenlijk in de plaats van ontvang behoort te wonen enz. jaar 1820 (4)
Burghgraaf Francois te Witmarsum hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren
van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de
afkondiging enz.jaar 1814 (6)
Burghgraaf Francois te Witmarsum hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren
van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de
afkondiging enz.jaar 1814 (6)
Burghgraaf de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een
Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke
belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Burghgraaf F. H.---- Burghgraaf Wilke Jacobs, 30 jaar en de jongste zoon van den Oud Kapitein Burghgraaf F. H.
te Gaast wonende hoe dezae zijn vader voor 1795 gediend heeft en door dit beroep kon hij zijn vrouw en 8
kinderen een fatsoenlijk bestaan geven maar door de revolutie heeft hij enz. enz. hij heeft daarna gewerkt bij de
prefect Modderman Jonkheer J. R. en als eerste klerk bij de advocaat Eekhout G. W. en wederom als klerk bij de
heer Wildeboer E. K. enz. enz. en hij verzoekt nu voor zijn vader een andere post enz. jaar 1817 ( 5)
Burghgraaf F. H. staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige
tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn
ondertekend door de Schout van Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus) en Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F.
L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks
en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
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Burghgraaf F. Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en
deuren en venstergeld jaar 1815 (2)
Burghgraaf F. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte
en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen
van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)
Burghgraaf F. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte
en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen
van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)
Burghgraaf F. ontvanger der belastingen van Witmarssum, een handgeschreven brief door hem ondertekend
waarin: verzoekt om zijn verblijf buiten deze gemeente en wel in Franeker te mogen vestigen jaar 1820 (2)
Burghgraaf Francois ontvanger der Belastingen te Witmarsum Onderwerp het verhuizen van zijn woonplaats naar
Franeker dat hem dat vergund mag worden en bij deze krijgt hij de toestemming daarvoor enz. enz. Jaar 1820 (3)
Burghgraaf Francois te Witmarsum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van
bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Burghgraaf G. te Exmorra staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Burghgraaf G. te Exmorra staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Burghgraaf Gosse een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk
het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1
november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden,
Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Burghgraaf Gosse staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6
maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
Burghgraaf----- Kok de Petrus te Bolsward de erven. Onderwerp ; ter bekoming van beslag enz. ook genoemd
Burghgraaf gewezen ontvanger der belastingen te Witmarsum jaar 1841 (4)
Burghgraaf Pieter Lekkum Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (3)
Burghgraaf T. Percepteur te Witmarsum---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee
Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van
1813 enz. jaar 1814 (3)
Burghgraaf te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde
Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Burghgraaf Wilke Jacobs, 30 jaar en de jongste zoon van den Oud Kapitein Burghgraaf F. H. te Gaast wonende
hoe dezae zijn vader voor 1795 gediend heeft en door dit beroep kon hij zijn vrouw en 8 kinderen een fatsoenlijk
bestaan geven maar door de revolutie heeft hij enz. enz. hij heeft daarna gewerkt bij de prefect Modderman
Jonkheer J. R. en als eerste klerk bij de advocaat Eekhout G. W. en wederom als klerk bij de heer Wildeboer E. K.
enz. enz. en hij verzoekt nu voor zijn vader een andere post enz. jaar 1817 ( 5)
Burghgraaff Francois te Witmarssum, oud Rijksontvanger aldaar, geeft toe een schuld te hebben en zal deze
voldoen aan de gezusters Nauta te Amsterdam jaar 1841 (5)
Burghgraaff Francois te Witmarssum, oud Rijksontvanger aldaar, geeft toe een schuld te hebben en zal deze
voldoen aan de erven van wijlen Petrus de Kok, jaar 1841 (3)
Burghgraaff T. en Mulier P. Beide Ontvanger der belastingen van Witmarssum en Tjerkwerd onderwerp: het
besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9 betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz.
enz. jaar 1819 (7)
Burghof L. W. Veearts te Oldeberkoop , opgave aangaande het personeel der bezolgde Vee Artzen enz. jaar 1824
(5)
Burghoud….? (J) Harlingen Schip de Nicolaas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)
Burghout Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1895 (2)
Burghout Geert Pieters 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Depot Compagnie wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Burghout Gerrit P?. 534 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met
groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
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Burghout J. Harlingen Kapitein op de Nicolaas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1880 (2)
Burghout J. Wonseradeel Kapitein op de Nocolaas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1888 (2)
Burghout Jacobus Pieters te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Burghout Lieuwe, Koopman te Berlikum, heeft zig schuldig gemaakt aan een overtreding (Misdrijf) art. 35 der
wet op de nationale militie betreffende zijn zoon jaar 1824 (5)
Burghout Pieter naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1893 (2)
Burghout Pieter naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1893 (2)
Burghout Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1893 (2)
Burghout Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1893 (2)
Burghout Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1894 (2)
Burghout Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1895 (2)
Burghout Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1896 (2)
Burghout Pieter nar Hamburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1893 (2)
Burghout Ysbrand Lieuwes * 02-09-1804 van beroep Wolkammer ---- Burghout Lieuwe, Koopman te Berlikum,
heeft zig schuldig gemaakt aan een overtreding (Misdrijf) art. 35 der wet op de nationale militie betreffende zijn
zoon jaar 1824 (5)
Burghout Ysbrand Lieuwes, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie
genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817,
van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Burghout….? (J) Ameland Kapitein op de Nicolaas komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891(2)
Burghraaf Francois, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document
genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de
grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)
Burgraaf ….? de weduwe te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Burgraaf ….? de weduwe te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Burgraaf ….? de weduwe te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een
Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke
belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn,
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Burgraaf de W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
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Burgraaf de weduwe te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Burgraaf de weduwe te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Burgraaf de weduwe te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F.
(Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn
en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Burgraaf de weduwe te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Stad IJlst zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Burgraaf de weduwe tre Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Burgraaf de weduwe tre Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Burgraaf Pieter staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Burgraaf te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Burgt van Ligtenberg van den J. Ouderling te Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Burgt van Ligtenberg van der J. te Zierikzee Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Burgtgraaf Nicolaas 257 is zijn volgnummer en Heukelom zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Burgwerd, 14 Personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of
gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen. Jaar 1824
Burhoven Viëtor Cornelis te Menaldumadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij
WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg
enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn
benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn
Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Burhoven Viëtor Hendr. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente
Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den
Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Burhoven Vietor N. Assessor van Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Kramer Jelger Jans die zich wilde inschrijven maar hij vertelde dat zijn
voogden te Harlingen woonden en heb ik hem naar Harlingen verwezen enz. jaar 1817 (1)
Burhoven Viëtor N. (Neno) ---- Ane Eisinga Wolkammer te Dronrijp, hij is plaatsvervanger van de functie
ontvanger der belastingen i.p.v. Burhoven Viëtor N. (Neno) die 20 dagen met verlof gaat jaar 1824 (3)
Burhoven Viëtor N. (Neno) ---- Dijkstra Lammert Jacobs hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps
is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de
gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor den Grooten weg van
Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)
Burhoven Viëtor N. (Neno) 40 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervanger in het
Vredegercht van Dronrijp door de benoeming van Hylarides Wierd Pieters als Vrede Rechter van het Canton
Dronrijp en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Controle Leeuwarden Hij komt voor Controle Leeuwarden Hij komt voor op een
staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met
vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
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Burhoven Viëtor N. (Neno) hij is belast voor acht dagen voor de functie van Grietman van Menaldumadeel wegens
dien afwezigheid enz. jaar 1840 (3)
Burhoven Viëtor N. (Neno) hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervanger in het Vredegerecht
door de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederegter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt
vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. en het bedanken van Huber Ulrich Herman
Wielinga jaar 1825 (4)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en
wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over
het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland.
(18)
Burhoven Viëtor N. (Neno) hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de
Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het
jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Burhoven Viëtor N. (Neno) hij word genoemd als ontvanger en een voordracht enz. en de verdeling van taken enz.
jaar 1820 (4)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Luitenant Kolonel hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm jaar 1814
(1)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Ontvanger der Belastingen te Dronrijp verzoekt om 14 dagen verlof om zig naar
Groningen te begeven, de grietman ziet geen bezwaren enz. jaar 1821 (1)
Burhoven Viëtor N. (Neno) ontvanger der belastingen geeft kennis dat hij ongeveer 8 dagen absent is wegens
vertrek naar de provincie Groningen voor familiezaken enz. het verlof wordt toegestaan enz. Jaar 1823 (1)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Ontvanger der Directe Belastingen te Dronrijp heeft aangegeven na de 6e of 7e
augustus 14 dagen zich gaarne wenst te absenteeren om met familie naar de Rekkenburg in ’t Kleefsche te mogen
begeven enz. jaar 1822 (1)
Burhoven Viëtor N. (Neno) Ontvanger te Dronrijp, er bestaan geen bedenkingen tegen het door hem gevraagde
verlof voor ongeveer 14 dagen enz. jaar 1822 (1)
Burhoven Viëtor N. (Neno) staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en
hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke
Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Burhoven Viëtor N. (Neno) staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van
het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de
Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
Burhoven Viëtor N. (Neno) staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel
der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als
aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816
(7) dossier (19)
Burhoven Viëtor N. (Neno) te Dronrijp staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de
hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Burhoven Viëtor N. (Neno) te Dronrijp, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van
de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van
bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Burhoven Viëtor N. (Neno) te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de
beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar
1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Burhoven Viëtor N. (Neno) verzoekt verlof voor 8 tot 10 dagen om naar Groningen af te reizen wegens familie
zaken. enz. en een document waarin de toestemming enz. jaar 1821 (2)
Burhoven Viëtor N. (Neno), hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie
Vriesland hij is benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van
woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Burhoven Viëtor N. (Neno), hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervanger in het
Vredegerecht door de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederegter in de Rechtbank van Leeuwarden en
wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. en het bedanken van Huber Ulrich Herman
Wielinga jaar 1825 (4)
Burhoven Viëtor N. (Neno), Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als
persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burhoven Viëtor N. (Neno), Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen
geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Burhoven Viëtor N. (Neno), ontvanger, te Dronrijp hij is Candidaat en sollicitant voor de functie van
Plaatsvervanger van de Vrederechter te Dronrijp wegens de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot
Vrederechter. Jaar 1824 (4)
Burhoven Viëtor N. (Neno)----Burhoven Viëtor N. (Neno) Schout van Dronrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in
het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands
volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Buri Willem Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Brigadier Overleden te Salatiga (Id) 1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Burij …? Geweermaker te Groningen het betreft een declaratie wegens reparatie van wapenen enz. jaar 1816 (1)
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Burik van Nicolaas * Leijden 15-08-1802, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment,
lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen
van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz.
jaar 1841 (3)
36-A
Buringa A. B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende
blz. 44
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
22-04-1824 hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard
(53)
966/7 en
Buringa B. de weduwe te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
881/14
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
Bladz.12>> gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele
27-08-1839 Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
988-3, 4
Buringa B. te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
Bladzijde 4
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2, 4-2
Buringa B. te Bozum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
19-06-1840 Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar
1840 (6)
36-A
Buringa Bauke Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat
blz. 44
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
22-04-1824 Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
480
Buringa Bauke R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Buringa Bauke R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
03-05-1822 welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
859-1+4
Buringa Bauke R. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
10-10-1815 District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden
No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
1454
Buringa Tiberius, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
07-10-1916 griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming,
jaar 1916 (4)
01-03-1825 Burk de Falkuma thans ontvanger te Makkinga, wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de
4-A
administratie der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante
functie in de gemeente, aantal molens in die gemeente enz. enz. jaar 1825 (6)
198Burke Klaas Douwes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel
1+10-11
Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
04-05-1816 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer
heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit
van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den
dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
7-A bijlage 1 Burkels Simon P., 149 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Correctiogehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
neelen
tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
26-03-1824 met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
303-22, 4
Burkhoven Vietor Cornelis te Menaldumadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij
25-03-1841 WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg
enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn
benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn
Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
489-6
Burma Ids J. staat in een document Controle Dockum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
1+8 en 9
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
18-05-1841 voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in
zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
517-11, 16
Burma Ids wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
19-05-1840 Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Nes Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
980
Burman N. L. zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van Noord Holland en Utrecht , jaar 1814 (2)
06-12-1814
14-b
Burmania Daco Martena Generaal Major van de Infanterije Kommandeur van Sas van Gent, eigenaar van de
24-09-1822 Hallumer Trekweg dat wij reeds in de jaare 1664 octroij hebben verleend enz. enz. jaar (20-07-1775) en jaar 1822
(19)
487 blz. 7
Burmania ….? De weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in
07-04-1814 de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en
te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
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Burmania Andringa de Kempenaer van van J. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige
personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden
benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Burmania Baron Rengers Jhr. J. S. G. J., lid van de vergadering der staten deze provincie enz. jaar 1825 (2)
Burmania Baron Rengers Jhr. R. H. ---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R.
H. Burmania Baron Rengers waarin o.a. dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz.
tevens aanwezig de staat waarin alle bezittingen, goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin
ook genoemd de huurder van landen Jellema Johan Sjerps, Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de
Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij huren enz. jaar 1825 (11)
Burmania de ….? de weduwe hij heeft niet geantwoord op een missive van de Zetters der Belasting van de
Gemeente Leeuwarden betreffende de vraag over Paarden, Dienstboden dat de inschrijving moet geschieden ter
plaatse van het Winterverblijf enz. jaar 1814 (5)
Burmania de weduwe te Oenkerk, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt
vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn
en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen
informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Burmania Dirk wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Burmania Jhr. F. L. van , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen
geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Burmania Jhr. R. van, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Burmania Jhr. W. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Burmania Jonkheer Frans Laas v. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als
persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmania Jonkheer J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmania Jonkheer Rienk van, een door hem handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp; dat
hij door een reeks van jaren tegenspoed heeft ondervonden en zelfs ten einde zig als lid van het oud aanzienlijk
geslacht enz. voor langere tijd naar de Kaap de Goede Hoop heeft begeven als Raad van Justitie en na de scheiding
van deze kolonie naar het moederland enz. enz. en hij als thans de laatste overgebleven mannelijke descendent enz.
het beezit te zullen verkrijgen van de beide fondsen van Jouwsma State en de Holdinger State enz. enz. jaar 1822
(3)
Burmania Julias hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek in een door hem ondertekende
brief dat hij in 1785 door de Koning is aangesteld tot Bailluw Rentmeester Schout enz. van Ameland dat hij
daarvoor betaald heeft drie duizen guldens dat hij in 1795 enz. jaar 1815 (8)
Burmania K. H. te Rijperkerk, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in
een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen
informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Burmania Mevrouw---- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen onder Hallum voor de tijd
van 5 jaren voor fl. 1328.= , zijn buren zijn ten N. Mevrouw Burmania ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W.
Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)
Burmania Mevrouw---- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen onder Hallum voor de tijd
van 5 jaren voor fl. 1328.= , zijn buren zijn ten N. Mevrouw Burmania ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W.
Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)
Burmania Rengers ….? Agent der Algemene Nederl. Maatschappij te Leeuwarden als zodanig eene borgtogt vanf.
30.000.= te stellen hebbende heeft verzocht om zig van die verplichting enz. enz. jaar 1825 (2)
Burmania Rengers ….? Controleur der belastingen hij wordt uitgenodigd tot hrt doen eener keuze voor betreffende
posten enz. jaar 1825 (4)
Burmania Rengers ….?---- Tromp ….? En Burmania Rengers ….? Hebben een mondelinge autorisatie om voor de
slachtoffers van de watersnoodramp uit het magazijn van het huis van Reclusie en Tuchtiging kleding te halen (lijst
van de kleding aanwezig) jaar 1825 (3)
Burmania Rengers Jhr. Van, Onderwerp het oprichten van een maatschappy tot bevordering van Volksvlijt enz.
jaar 1825 (3)
Burmania Rengers R. H ---- Stoffelsma T. S.(Tjitte Stoffels) Assessor te Gaasterland als lid van de commissie om
gezamenlijk aan te wijzen Ambtenaren, Schatters en Bijschatters en voor te dragen de heren Burmania Rengers R.
H., Albada T. D. (Tjietje Douwes) Assesor enz. jaar 1823 (1)
Burmania---- Rengers R. H. van Burmania staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van
huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met
kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Burmania Rengers S. G. J. Hij komt voor in een document als landeigenaar en het betreft een hertaxatie van zijn
Landerijen en hij is het niet eens enz. en stelt Lettinga Pier D. en Jellema Johan S. als nieuwe taxateurs aan jaar
1818 (1)
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Burmania Rengers van Jonkheer J. S. G. J.---- Bergsma J. C. de weduwe en Burmania Rengers van Jonkheer J.
S. G. J. Onderwerp betreft hun eigendommen te Knijpe en Mildam aar 1820 (3)
Burmania Rengers van Justus Sjuk Gerold benoemd tot lid van de Raad van State jaar 1817 (2)
Burmania Rengers van A. H. te Balk , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland
46)
Burmania Rengers van J. S. G. J. (Jonkheer) staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge
Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van
hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Burmania Rengers van Jonkheer S. G. S. hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen enz. enz.
enz. ten noorden op het hoogterp te Leeuwarden van enz. enz. jaar 1820 (7)
Burmania Rengers van Justinus Sjuck G. J. en Abma R. Freerks dat zij ten kennen geven in een request dat zij op
hunne naam in de kohieren zijn aangeslagen voor perceelen derwelke op andere namen van personen behoren
gebragt te worden enz. jaar 1815 (4)
Burmania Rengers van Justinus Sjuck Gerrold Juckema staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van
de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne
Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen
informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Burmania Rengers van Justinus Sjuk Gerrolt Jeuckema hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der
Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814
met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)
Burmania Rengers van R. H. S. G. J. te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren
in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie
Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr.
enz. jaar 1841 (10)
Burmania v. M?. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Burmania van W. E. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Burmania van ….? De Jonkheer---- Sloten van A. wonende te Dokkum zich noemende de Administrateur der
goederen van wijlen Jonkheer Burmania van ….?, volgens de Opperhoutvester voor de Noordelijken Provincien
nalatig is gebleven en er geen genoegen kan worden genomen dat enz. jaar 1825 (4)
Burmania van ….? de weduwe, zij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters
geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun
Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Burmania van Andringa de Kempenaer J. te Lemmer---- Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere
van Welderen W. C. G. Baron Rengers, Burmania van Andringa de Kempenaer J. te Lemmer, Andringa de
Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst
tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1840 (13)
Burmania van Andringa de Kempenaer Julius te Doniawerstal staat vermeld met zijn Functie/Rang in een
document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot
Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben
goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn
Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Burmania van D. te Weidum, een eerste waarschuwing voor hem en voor de erven van Iedema M. B. te
Heerenveen, Jeling Hendrik te Stichtum, Ruth van B. te Appelklooster en Boutange, Jong de Cornelis te
Heerenveen wegens nalatigheid van betaling enz.jaar 1814 (2)
Burmania van Eduard Marcus---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te
Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben
onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van
verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis
in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle
in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland
en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz.
en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van
Tietema huisvrouw van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een
Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd
zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab
verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies
gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden genoemd Hettema Jan,
gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit
document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk
J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document
komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn
moeder is Gerbens Jantje samen met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80
jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan
oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward welke dan ook verklaren enz. ook dat de
Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd
in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader en deze had
weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
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Burmania van F. L. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Burmania van Julius hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Burmania van Julius onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795 enz. jaar 1815 (2)
Burmania van Julius wonende te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij in het jaar 1785 is aangesteld tot
Bailliuw en Rentmeester Schout Secretaris en Vendumeester op Ameland en daarvoor betaald hebbende een
somma van drie duizend guldens aan desselfs Predecesseur Plettenburg van H. H. W. en dat hij deze functie tot en
met 6 april 1798 enz. en door 2 leden van het n ieuwe bestuur vergezeld met militairen gearresteerd is geworden op
het Kasteel te Ballum verder genoemd Polet J. en dat hij nu enz. jaar 1814 (4)
Burmania van R. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmania van Renges H. R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Burmania van Rienk Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Burmania van Taco---- Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. te kenen
evende dat hij gaarne zou willen hebben het Octrooij, Reglemet en Conditiën ten overstaan van Burmania van
Taco, geratificeerd door de Grietman Vegelin van Claerbergen A. J. (Arent Johan) enz. verder worden genoemd
Kamstra T. W. V., Sminia van J. en Oosterdijck J. jaar 1822 (8)
Burmania van U. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Burmania van Ulbo ----- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft
met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de
Adelijke Familien in Vriesland zoals blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene
personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove
van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe) dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de
historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland en
mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz. en
biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema
huisvrouw van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of
Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan
de aanzienlijke familieen van Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van
Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met
Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta
Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook
ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. ,
Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen
voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder
is Gerbens Jantje samen met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren,
Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud
70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward welke dan ook verklaren enz. ook dat de
Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd
in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader en deze had
weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Burmania van Ulbo Grietman over Leeuwarderadeel hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van
de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de
Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Burmania van Ulbo staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814
en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten
geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Burmania van Ulbohij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Burmania van W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmania van W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmania van W. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmania van W. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Burmania van W. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Burmania Veelin van Claerbergen Epo Sjuck omdat hij vertrekt naar het Landschap Drente waar hij Controleur der
Directe Belastingen wordt is in zijn plaats wordt tot Surnumerair Controleur der Directe Belastingen benoemd
Breugel van G. P. C. enz. jaar 1816 (2)
Burmania Vegelin van Claerbergen ….? en Buma ….? zijn benoemd als Surnumeraire Controleurs er wordt
verzogt een dag te bepalen voor de aflegging van de eed enz. jaar 1815 (2)
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Burmania Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck te Jelzum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een
document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en
Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving
enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Burmania Vegelin van Claerbergen Epo Sjuk, zijn aanstelling als controleur der belastingen jaar 1816 (1)
Burmania Vegelin van Claerbergen Jonkheer Epo Sjuk hij verzoekt als Controleur in Vriesland benoemd te
worden en staat vermeld op het Tableau met 6 kolommen informatie behelzende voordragt van Personen tot
Surnumeraira Controleurs enz. jaar 1814 (4)
Burmania W. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Burmaniestraat---- Hendriks Jacoba, zij is gedetineerde in de gevangenis te Leeuwarden en verklaart nooit haar
vader en moeder gekent te hebben, maar dat haar wel eens verteld is dat haar moeder haar heeft verlaten toen zij 2
jaren was , en dat zij door een vrouw is opgenomen in de Burmaniestraat te Leeuwarden, maar dat zij altijd een
zwervend bestaan heeft gehad en meerder kinderen heeft gehad en nu weer zwanger was. Enz. enz., maar het
college van regenten heeft bij toeval ontdekt dat zij een verkeerd bericht aan hen heeft gegeven betreffende de
geboorteplaats vann haar kind een zeker Haas de Salomon (een Jood) Renplacant bij de Landmilitie in garnizoen te
Groningen tahns met verlof alhier en wonende in ’ t Bradje Klooster aan de Wal in de Boterhoek heeft bekent dat
hij niet met haar is gehuwd maar wel vader is van het kind geboren te Groningen en 30-11-1819 in de R. K. Kerk
is gedoopt aldaaren genaamd Jozef de Haas (akte is erbij)en dat zij thans weer van hem zwanger is enz. enz. enz.
jaar 1821 (6)
Burmanis Rengers van J. S. G. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814
(9)
Burmannia van F. L. de Staatsraad schrijft dat van voornoemde nog ontbreekt de Attestatie de Vita welke
noodzakelijk is voor het achterstallig Pensioen enz. jaar 1817 (1)
Burmans Douwe, Sergeant in Garnizoen te Amsterdam en Burmans Janna te Franeker woonachtig, verzoekende
vrijstelling van boete door hen verbeurd heb ik de eer te rapporteren dat de rekwestanten als mede erfgenamen
ieder van 1/6 deel der nalatenschap van Douwes Jetske weduwe van Haise de la Adrianus winkeliersche in leven te
Sneek en aldaar overleden 15 april 1823 enz. enz. jaar 1825 (6)
Burmans Janna---- Burmans Douwe, Sergeant in Garnizoen te Amsterdam en Burmans Janna te Franeker
woonachtig, verzoekende vrijstelling van boete door hen verbeurd heb ik de eer te rapporteren dat de rekwestanten
als mede erfgenamen ieder van 1/6 deel der nalatenschap van Douwes Jetske weduwe van Haise de la Adrianus
winkeliersche in leven te Sneek en aldaar overleden 15 april 1823 enz. enz. jaar 1825 (6)
Burn Allan gevoerd hebbende het op de kust van Schiermonnikoog verongelukte Engelsche Brikschip de Allert
beladen geweest met steenkolen komende van Sunderland met bestemming een westelijke haven van Engeland
betreft voor mij Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen in tegenwoordigheid van de Capitein als getuige hij
verklaard de firma Visser Barend & zoon de magt geeft om alles verder te regelen enz. alds verdere getuigen zijn
Roetenhuis Bouwe British Consulair Agent , Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1821 (7)
Burn Allan Kapitein op de Elland, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der
strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op Schiermonnikoog hebben
plaatsgehad enz jaar 1822 (4)
Burn Allan Kapitein op de Ellero vergaan op 6 december 1821, staat vermeld op een document betreffende de
rekeningen en verantwoordingen van diverse schepen die vergaan zijn op het eiland Schiermonnikoog enz., jaar
1822 (2)
Burn Schipper op de Velatura jaar 1837
Burnga Bauke Rintjes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Burqu Hilbrand, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Burri Johan Geb. Gugesberg,( is GUGGISBERG in Zwitserland) laatst gewoond hebbende te Kampen. Flankeur
28-5-1836 Overleden te Fort van der Capellen, wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, OnderOfficieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar
1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Burry H. S. te Wijnaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Burry H. S. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Burry H. te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Burry H. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
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Burry Nicolaas---- Rodenhuis Tiete, Onderwerp: een gvraagd certificaat van dienst van hem dat hij anno 1822 als
fuselier naar de Oost Indie is uitgezonden doch de persoon Burry Nicolaas die in anno 1817 als Sergeant met het
schip Hoop en Vrede naar Oost Indie zou vertrokken zijn wordt in de registers bij het departeent net enz. jaar 1825
(3)
Burry Nicolaas, Onderwerp Militie dat een attest afgegeven zou zijn door de commanderende officier van het
algemeen depot der Landmacht No. 33 te Harderwijk enz. jaar 1825 (3)
Bursma Rudolfs 19 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative
Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel
Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Burt….?, ---- Bradford John, Directeur der teerfabriek, Heeren Burt ….?, Boulton….? en Haywood….? te
Selzaete (Belgie) ook kantoor houdende te Londen, Parijs en Riga. Zij hebben een klein Stoomschip genaamd
“Congo” en willen varen van Groningen naar Rotterdam, ook hun schip de “Hunze IV” met de afmetingen van
enz. enz. jaar 1896 dossier (7)
Burton Engeland Schipper op de Brik de Spring jaar 1837
Buruice L. Het Bildt Kapitein op de Dayledon komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)
Burum ---- Holster J., Landmeter der 1e Klasse dat hij samen met Docters van Leeuwen A. H. ook Landmeter der
1e Klasse zo ver met hun werk gevorderd zijn in Burum en Kollum dat zij nu maar naar Augustinusga moeten
gaan ook genoemd Drogeham en Surhuizum jaar 1823 (2)
Burum----- Jans Feike (de erven) zij en hun huis te de Burum wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen
Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Kollumerland, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven
met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)
Buruma H. R. een certificaat van betaling van fl. 15.- wegens het drukken der bestekken van de werken aan de
zijtak des grote weg tussen Leeuwarden en Stroobos enz. enz. jaar 1822 (3)
Buruma H. K.. te Rijperkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)?
Buruma H. R. een declaratie van fl. 15.= wegens het onderhoud van een gedeelte der grote weg no. 1 tussen
Leeuwarden en Stroobos enz. jaar 1821 (2)
Buruma K. H. te Rijperkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)?
Bury S.---- Wanderhoff G. (?)de Gouverneur van Groningen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat hij van de Geweermaker Bury S. een rekening heeft ontvangen wegens reparatie van de wapenen
van de Compagnie Nationale Garde in Vriesland welke het beleg van de Vesting Delfzijl enz. jaar 1815 (1)
Busaan Jan A. ----Crancrinus J. Deurwaarder te Heerenveen heeft in arrest genomen vergezeld door Hoeksma
Sijte M en Heskens Joh.’s als getuigen de goederen van Busaan Jan A. onder Oudehoorn en Vries de Auke
Martens te Jubbega Schurega wegens nalatigheid van beide in de betaling van belasting enz. enz. ook aanwezig de
lijst waar op vermeld wordt welke goederen er in beslag genomen zijn. jaar 1821 (4)
Busaman Eelberen weduwe van Heykes Pieter , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als
reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der
registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Busch Wilhelm Andreas * Gladbach oud 30 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk
regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en
aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag
weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Busch M. de Heer te Groningen is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een
Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Busch M. J. te Groningen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Buscham Sikke Hendriks Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811
opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Busche van den Jean Baptist * 21-04-1800 Passchendaele; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat
van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen
vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals
Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Buschman Antonia Judith--- Venema J. C. (Jan Cornelis) Predikant en Buschman Antonia Judith zijn huisvrouw
wonende te Rinsumageest een vonnis van de rechtbank te Leeuwarden, veroordeeld voor het niet aangeven voor
de Nationale Militie door de rechtbank voor 25 nederlandsche guldens of een gevangenisstraf van 1 maand enz.
jaar 1824 (2)
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Buschman Antonia Judith----- Venema Terumaleel geb. 04-02-1803 Wapsterveen zoon van de predikant Venema
J. C. (Jan Cornelis) te Rinsumageest, en Buschman Antonia Judith Onderwerp; een procesverbaaldat hij niet is
ingeschreven voor de Nat. Militie, hij heeft aan de regterhand eene stijve vinger ten gevolge eene voor Palembang
bekomene wonde, enz. enz. jaar 1824 (6)
Buschop (Bisschop?) Jan Gerard---- Geldersma Aart Pieter plaatsvervanger voor Buschop (Bisschop?) Jan Gerard
wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 3 der manschappen uit de ligting van 1814
die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling
en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Busding Jan naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen
info. jaar 1892 (2)
Buse Jacobus Alexander, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming, jaar 1916 (3)
Buseman te Sappemeer en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Buseman de weduwe te Sappemeer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buseman de weduwe te Sappemeer staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Buseman de weduwe te Sappemeer, Hij komt voor in een document; van de dubbelen der Concent biljetten van
uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken in de Grietenij Schoterland als verkoper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buseman H. B. de weduwe te Sappemeer en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Buseman H. B. de weduwe te Sappemeer en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Buseman H. B. de weduwe te Sappemeer en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buseman H. B. de weduwe te Sappemeer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132
Buseman H. R. de weduwe te Sappemeer staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met
de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken
jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Busing te Oostermeer, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Busker Douwe J. de weduwe staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de
Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Buskoop Jacob 279 is zijn volgnummer en Sommeldijk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Buskruitmagazijn----- Marine, bestek en voorwaarden voor het bouwen vanhet Buskruitmagazijn te Kadoelen
gemeente Landsmeer met 3 tekeningen, jaar 1879 (39)
Busma J..(Beisma?) te Lekkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten,
Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en
sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Busma Jan Christiaan Hendrik, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de
provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de
wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd
zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825
(6)
Busman Bontje, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
Busman Gooitske vrouw van Veer van der Jacob Petrus, komt voor op een document van buitenlandsche
paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen
onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Busman Sikke Hendriks hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te
kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding
van de vaart en desselfs Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele
klachten zijn ingekomen wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek
onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
BusmanJan Christ. Hend’k hij staat op een document als achterblijvende verlofganger van de Militie ontstaan door
een misvatting bij het bestuur enz. jaar 1825 (4)
Buss Engelbert, Overbrenging 5 Wolwevers en Wolkammers uit het Tuchthuis te Groningen naar huis van
Tuchtiging te Leeuwarden. Jaar 1824 (4)
Busscher ?? Y? te Ried, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en
sterke dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Busscher H. Borger Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
Busscher Harm Borger Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (3)
Busscher Harmen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (4)
Busscher Hendrika Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Busscher Hermen Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Busscher Mara Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Busscher R.---- Dijk van Freerk staat vermeld in een document betreffende dat voornoemde overleden is aan de
besmettelijke ziekte in het Armhuis te Beetgum volgens rapport van Busscher R. Med. Doctor enz. jaar 1840 (4)
Busscher R. van beroep geneesheer wonende te Beetgumermolen hij deeld mede dat in het Armhuis te Beetgum
onder de aldaar gehuisveste Armen een besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert 12 mei j.l. 58 personen
daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de geneesheer eene Rheumatisch
galachtigde koorts noemt enz. jaar 1840 (14)
Busscher Trijntje Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Busscher, R. Geneesheer te Beetgum, Anema Jan Minnes Landbouwer te Berlicum, bij hem ten huize zijn de
natuurlijke pokken geopenbaard enz, jaar 1841 (1)
Busscher, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (4)
Busse & Gleichman te Hamburg wordt vermeld in een document betreffende Vergelijkende Staat der prijsopgaven
van verschillende Binnenlandsche en Buitenlandsche fabrikanten, voor Stoomboten geschikt tot het bevaren der
Zuider-Zee tusschen Amsterdam en de Lemmer enz. jaar 1841 (10)
Busser Cornelis, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Bussij Petrus geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Breda. Fuselier 6-4-1836 Overleden te Kedong Kebo
(Bagelen) (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens
(6)
Bussing B.---- Wijmer H. H., Bussing B. en Bosch J. J. hebben (was) een brief ondertekend als Kerkvoogden van
den Dorpe Nijkerk in Oostdongeradeel aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het verhuren van een Zathe
met Landen aan den Kerk behorende enz. jaar 1814 (4)
Bussingh J. W. Predikant te Gouda hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz.
hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Doorne van ….? Beroepen naar
Amsterdam enz. jaar 1816 (4)
Bussingh J. W. te Gouda wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Bussingh J. W. te Gouda Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bussingh J. W. te Gouda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde
Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Bussingh J. W. te Gouda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bustikus Jacob Hotzes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Butat Thomas 396 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen
met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die
met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Buter Hermanus wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer
der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Buter Marie Elisabeth wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Buth Abraham Andries---- Deinema Hendrik Jans geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij in qlt. als zaakgelastigde van den gewezen Kustkannonnier Buth
Abraham Andries te Leeuwarden dat hem competeerd dat de Schouten van Heerenveen, Oldeberkoop,
Noordwolde en Wolvega wegens de Kustkannonniers gelden uitbetaald moeten worden per enz. jaar 1815 (1)
Buth Abraham Andries---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Buth Abraham Andries van beroep Handwerksman te Leeuwarden voor
de 28e Reg. in den tijd uitgetrokken geweest zijnde Kanonnier Kustbewaarder enz. jaar 1815 (1)
Buth Abraham Andries---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Rekwest van Deinema Hendrik Jans Advocaat tre
Leeuwarden houdende dat de Schouten van Noordwolde, Olderberkoop en Wolvega worden gelast aan hem te
betalen f. 23-12-6 wegens onkosten als gelastigde van de Kustkannonnier Buth Abraham Andries enz. jaar 1815
(2)
Buth Abraham Andries van beroep Handwerksman te Leeuwarden heeft zig verbonden als Kanonnier
Kustbewaarder en hij moet nu betaald worden omdat hij maar enz. jaar 1815 (1)
Buth Abraham Andries, Handwerksman wonende te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen in een document
ondertekend door zijn zaakgelastigde Feinema W. F. dat hij zich op den 1e juni 1812 als Kustkanonnier
geëngageerd heeft voor de Gemeente Oldebrkoop, Noorwolde en Wolvega en verzoekt nu om zijn tegoed van 108
guldens enz. jaar 1815 (2)
Butijn F. Harlingen Kapitein op de Eendragt jaar 1839
Butten van der Johannes, Hoornblazer bij het Corps jagers van Cleerens * 1815 (23 jaar in 1838) te Grooten
Bruggen, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en
ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale
Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om
zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst
wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838
(4)
Butter Geel Geen 272 is zijn volgnummer en Ouwerkerk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de
Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Butter IJpe 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Butter Ipe 188 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Buur Joukjen staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Buur Teeke staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Buur Wolter Claasen 414 is zijn volgnummer en Uitthuistermeden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van
Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie
no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie
enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz.
jaar 1817 (5)
Buurdy des F. L. staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige
tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn
ondertekend door de Schout van Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus) en Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F.
L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks
en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Buuren v. ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buuren v. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Buuren van Sijtze Andries---- Sijtzama van J. G. Kolonel Provinciaal Kommandant ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Buuren van Sijtze Andries reeds naar Groningen is
vertrokken enz. jaar 1818 (1)
Buuring te Oostermeert, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Buurman M. te Franeker staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende 8e afd. Infanterie
het betreft zijn verlofpasje enz. jaar 1841 (3)
Buurmans Andries staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Buurmans Harmen staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende
het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie
Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den
Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met
vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Buurmans Klaas Aukes Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 344, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887
Buurmans Thomas Andries, Fuselier 6de Afdeeling infanterie * 12-07-1819 Sneek, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt
in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Buursma Tjalling Douwes , Slagter te Ferwerd .Onderwerp; Bekeuring wegens een illigaal geslacht schaap jaar
1841 (15)
Buursma D. T. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn
ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Buursma J. A. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen
de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de
vaart en desselfs Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn
ingekomen wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van
den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Buursma Jan J. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena,
Weidum en Ydaard (53)
Buursma Jentje Jans vrouw van Jellema Hermen Douwes de de gemeente Leeuwarderadeel is zijn Domicilie
opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene
bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met
diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841
(7)
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Buursma Jentje Jans, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarderadeel is het Onderstands
Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement
voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Buursma Jochum, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Buursma T. A. Diaken verhuurder en Vegt v.d. Wiebe R. te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen
van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met
90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Buursma T. A. in kwaliteit en Huisman H. J. huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van
de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Buursma T. A. in kwaliteit verhuurder en Jakobs Alle de weduwe huurster te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie
van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden
vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Buursma T. M. betreft inwoners van Marrum en Nijkerk (Friesland) , onderwerp verzoek tot toelating van een
Christelijk afgescheiden gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden enz. enz. jaar 1841
(5)
Buursma Thijs, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Buursma Tjeerd Alles te Opsterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van
de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede
tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook
zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Buursma Tjeerd Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van
het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839
(5) dossier (13)
Buursma Wybe Tjeerds te Opsterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering
van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke
gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar
1837 (4)
Buurstra Jeltje Sipkes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter
school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met
cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Buurstra Jeltje Sipkes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter
school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812
omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer
niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Buurstra Jeltje Sipkes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Buurt Wijtse Durks Rentenier, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard
(53)
Buusz ….? Kapitein bij het Res. Bat. der 8e Afd. Infanterie van beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen
informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De
hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het
bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Buw. van Hage A. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Sneek als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buwald Ane wegens leverantie van Hout onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 . jaar 1814 (7) dossier (18)

Buwalda , Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Sneek jaar 1816 (5)
Buwalda A.---- AEbinga van Humalda J. ondertekend een brief dat hij door de heeren Commissaris Generaal
benoemd is tot Commissaris in het Arrondissement Sneek maar dat hij tot nu toe nog niet heeft kunnen voldoen aan
die verpligting enz. en hij draagt dan ook voor de heer Buwalda A. te Sneek enz. jaar 1814 (2)
Buwalda A. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Anjum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Buwalda A. te Arum , een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt vergunning van een uitweg
naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Knijpe met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming , jaar 1918 (10)
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Buwalda A. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar
wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Buwalda A.ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek
voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate
executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7)
dossier (18)
Buwalda A.wegens leverantie van Hout onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Buwalda Abdias te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of
schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep,
Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Buwalda Ane benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke
de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Buwalda Ane hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Buwalda Ane wegens leverantie van Hout een onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Buwalda Ane wegens leverantie van Hout onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Buwalda Ane, ---- Olivier Willem wonende te Sneek als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus
en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu, Buwalda Ane,
Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert,
Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus,
Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen enz. jar 1814 (3)
Buwalda Ane, ---- Olivier Willem wonende te Sneek als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus
en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu, Buwalda Ane,
Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert,
Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus,
Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen enz. jar 1814 (3)
Buwalda Anne Jouwes--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die
voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz. de eigenaren zijn; Bohm
Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. , Dijkstra Gerben Jans, Fontein Freerk Jans (de weduwe), Buwalda
Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters, Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle
Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)
Buwalda Anne K.---- Kuipers Albert Jans hij is pachter geworden aan de Draaibrug over het Dokkumer Grootdiep
in den Buitendijksterweg enz. onder borgstelling van Buwalda Anne K. en Weide van der Albert Durks ook
aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven enz. jaar 1868 (30)
Buwalda Arien te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Buwalda Auke te Workum weduwe van Lyclama a Nijeholt Willem zij verzoekt om te bekomen een Pensioen
enz. jaar 1821 (2)
Buwalda Auke wonende te Workum weduwe van Lyclama Willem a Nijeholdt in levn onderinspecteur bij de
Middelen te Lande bij request verzoek gedaan om met een pensioen te worden begunstigd en zij ontvangt een
eenmalige gratificatie van negentig guldens enz. jaar 1821 (1)
Buwalda Bauke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Buwalda C. 2e Luitenant is benoemd en aangesteld in voornoemde functie/rang en staat vermeld in een document
Wij Willem, bij de gratiue Gods, Koning der Nederlanden, Prins vanb Oranje-Nassau enz. enz. jaar 1817 (3)
Buwalda C. ---- Schaafsma Sjoerd Obbes en Kat Abe Jochums en Buwalda C. Onderwerp certificaten van
betaling voor onderhoud van Havenwerken te Harlingen, Stavoren en Lemmer en Dijkstra Durk Menzes voor
werkzaamheden te Munnikenzijlen en Saengwierum enz. enz. jaar 1821 (2)
Buwalda C. Commies te Dronrijp verzoekt verlof van 10 dagen jaar 1824 (3)
Buwalda Cornelis 28 jaar wonende Lemmer staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a
Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de
Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
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Buwalda Cornelis hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het
3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende
Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Buwalda E. J. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Buwalda Eelke Jans 302 Rinsumageest is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te
Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Buwalda Egbert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Buwalda Evert 20 jaar wonende te Lemmer staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a
Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de
Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
Buwalda Franciscus, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Buwalda G. de weduwe aan haar ia aangeboden een som van f. 18.75 zijnde de opbrengst van het op haar
aangehaalde Graan enz. aar 1839 (4)
Buwalda Gerrit * 1820 Matroos op de Kenau Hasselaar jaar 1839

Buwalda Gerrit U, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden
heben platsgevonden een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van
vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs
Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf
Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling
Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur, Kromsigt Johannes, Commies bij het
korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te
kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda
Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum, Hartma Meles Wijnia (Wijnia
Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes
Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814
(5)
7-A bijlage 1 Buwalda Gerrit U, 127 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn
Crimineellen gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave
26-03-1824 tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms
met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (42)
7-A bijlage 2 Buwalda Gerrit U., 86 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document
Mannen
genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag
Huis van
van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld
Justitie
geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel
26-03-1824 mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
4-A
Buwalda Gerrit Ulbes de gerelaxeerde gevangene enz. jaar 1824 (6)
10-09-1824
9-A
Buwalda Gerrit Ulbes gevangene te Leeuwarden betreft uitbetaling aan hem en een korting daarop wegens enz.
14-07-1824 enz. jaar 1824 (4)
2-A
Buwalda Gerrit Ulbes hij is gevangene, en krijgt een betaling jaar 1824 (3)
18-09-1824
441
Buwalda Gijske weduwe van Meester G. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
08-03-1916 ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming jaar 1916 (3)
1028/12
Buwalda Gosse Klaazes 10 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de
08-10-1839 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier
verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
949/8
Buwalda J. J. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en
20-09-1841 Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
1070-8
Buwalda J. J. de weduwe te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
279-321
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde
28-10-1840 ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal
ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het
terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Buwalda J. J. de weduwe te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van
881/14
het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten
Bladzijde
verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake
5>>
Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen
27-08-1839 (14)
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Buwalda J. J. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J.
(Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn
ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Buwalda J. J. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit
andere binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder
van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Buwalda J. P. ---- Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J.
W., Hoedemaker K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van Leeuwarden op Dokkum en alle
wonende te Dokkum. in welke dienst voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van
Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en tarieflijst ook wordt er gesproken over de Rijn en
IJsselstoombootmaatschappij te Kampen die de benodigde stoomboot zal leveren jaar 1856 (61)
Buwalda J. P. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Buwalda J. P. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Buwalda J. P. .---- Keuning E. J. c.s. =( , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T.,
Fennema J. W., Hoedemaker K.,) Visser M.) alle Concessionarissen en Trekschippers van Leeuwarden op
Dokkum en alle wonende te Dokkum. Zij verzoeken een concessie om het in werking brengen van
schroefstoomvaartuig van ca. dertig tonnen last tussen Dockum en Leeuwarden enz. jaar 1853 (22)
Buwalda J. P. Korenmolenaar te Dokkum een procesverbaal wegens het bevinden in de molen van enz. enz.
tevens een request van hem in een handgeschreven brief met zijn handtekening, in het dossier wordt ook genoemd
Jelle Molenaar, Molenaarsknecht van hem , die door de beambte uitgenodigd werd hen te helpen enz. jaar 1841 (
een dossier 13)
Buwalda J. S. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Buwalda J. S. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele
Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Buwalda J.---- Schaaf van der Folkert J. van beroep Meester Bakker te Dockum, de Ambtenaren hebben in de
Molen op de kar is gevonden graan en niet in vervoer zoals vermeld dat de Koorn Molenaar Buwalda J. doen
vervoeren van 200 ponden rogge dat door hen is ontdekt, wegens bevinding van overmaat enz. een dossier met
Proces Verbaal enz. de bekeurende ambtenaren zijn de commisen Haan de Schelte Fongers en Grevenstuk Gerrit
Jan enz. jaar 1840 (13)
Buwalda J. T. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van,
en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen
reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Buwalda J. Y. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn
en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Buwalda Jan Gerrits (thans gedetineerd) , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Buwalda Jan Jouwerts te Leeuwarden, hij krijgt vergunning 15-02-1819 om een loterij te houden met als prijs een
paard met voorwaarden enz. jaar 1819 (9)
Buwalda Jan Jouwerts te Leeuwarden, hij vezoekt aan de Koning, om zijn paard te mogen verkopen voor fl. 500 .=
omdat hij dat wil verloten maar dat niet van de burgemeester mag en verzoekt nu in een handgeschreven brief met
zijn handtekeningaan de Koning enz. jaar 1818 (3)
Buwalda Jan Jouwerts, 694 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle
gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9
der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met
vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521
namen (135)
Buwalda Jan Jouwerts, hij krijgt vergunning om een paard te verloten enz. enz. jaar 1819 (1)
Buwalda Jan komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en
debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Buwalda Jan Pieters Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en
aanmerkingen jaar 1824 (4)
Buwalda Jan Sakes 37 jaar Veldwachter te Ee
Buwalda Jan te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
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Buwalda Jan te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8) deze concessie is al
verleend op 31-12-1825
Buwalda Jan te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door
wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8) deze concessie is
al verleend op 31-12-1825
Buwalda Jan, Korenmolenaar te Dokkum Bekeuring wet op het Gemaal met o.a. een handgeschreven brief met de
handtekening hem (9) jaar 1841
Buwalda Jeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (4)
Buwalda Jetze de Vries, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen
geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Buwalda K. J. te Dedgum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Buwalda K., 30 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter
Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr.
Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Buwalda Klaas wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Minnertsga
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Buwalda Klaaske, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Buwalda P.----- Boltje G. W. en Buwalda P. (Betonbouw te Heerenveen ) te Nijehaske wonende, een
verzoekschrift voor een uitweg te maken met een dam bij hun perceel noordelijk enz. enz. met een tekening erbij,
(Blauwdruk) met twee maal een handgeschreven brief met zijn (Buwalda) handtekening jaar 1920 (10)
Buwalda P. Gemeenteveldwachter te St. Annaparochie verzoekt in een handgeschreven brief met zijn
handtekening ontslag wegens het overlijden van zijn vrouw en dat hij geen huishoudster kan vinden kan hij enz.
enz. jaar 1916 (3)
Buwalda P. J.( Pieter Jans )---- Bakker G. A. M., Buwalda P. J. en Houtsma W. T. alle Officieren bij de rustende
Schutterij staan vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken en hun verzoek om ontslag uit de schutterij enz. jaar 1816 (1)
Buwalda P. K. 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Buwalda P. Z.---- Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Donia Jelle J. en
omtrent de requesten van Buwalda P. Z. en Muray Bakker G. A. enz. jaar 1816 (3)
Buwalda Paulus Annes---- Huizenga Sjoerd wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek
van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814
(4)
Buwalda Paulus Annes---- Tjeerds Klaas betreft de Huishuur, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het
Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Buwalda Paulus Kornelis staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Buwalda Paulus Kornelis te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der
manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen
verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Buwalda Pieter Jans van beroep Huisman wonende te Arum ondertekend een brief aan Zijne Majesteit de Koning
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij is geworden bij kon. besluit eerste Luitenant bij de 4e Comp.
enz. te Leeuwarden maar wenst van deze benoeming ontslagen te worden uit hoofde van zijn werkzaamheden als
enz. maar dat hij een zeer geschikt persoon wil voordragen en wel Postma Obe Sijbes wonende te Arum enz. jaar
1816 (5)
Buwalda Pieter Klases 253 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met
groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Buwalda Pieter Met signalement Veldwachter te Het Bildt jaar 1915 (3)
Buwalda Pieter Oudebildtzijl Veldwachter Met Signalement jaar 1916
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Buwalda Pieter staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en
hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke
Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Buwalda Pieter staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat de voordragt van Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het
Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Buwalda Pieter verzoekt tot ontslag en wordt vermeld in een document als zetter der belastingen ook in 1823 te
zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van
Friesland (62)
Buwalda Pijtter Jans schrijft een brief aan Z.M. de Koning waar zijn naam onder staat dat hij geworden is 1e
Luitenant bij de rustenbde Schutterij maar hij zou gaarne van deze benoeming worden ontslagen tevens staat
Spoelstra B. onxder deze brief enz. jaar 1816 (4)
Buwalda Pijtter Jans---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer
te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van
Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de
onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden
van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd
Bruining Schoolopziener te Lemsterland , verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht
en liederlijk gedrag enz. verder ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel
Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de
Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door de bewoners van Arum: Zeilstra Douwe
Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker
Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de
Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder ondertekende verklaringen
van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Buwalda S. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
Buwalda S. S. Gemeenteveldwachter te Koudum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en
1918 (7)
Buwalda S. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buwalda Schelte Sijtzes , jaar 1877 (3)>>> Wal van der Foeke Gerrits Schipper en Koopman vroeger te Koudum
thans te Nijega en Bouma Cornelis Sjoukes te Koudum Schipper, Stukken rakende het verzoek van hem om
concessie voor eene stoombootdienst tusschen Koudum, Sneek en Leeuwarden , verder wordt er gsproken over dat
het stoomschip Willem III in het Heegermeer gezonken op den 16e dezer is geligt en dat dit schip veelste rank is
om daar vee mee te vervoeren verder komen voor Roos Tjitte Cornelis, Hornstra Lieuwe Temmes , Kooistra
Bouwe, ook genoemd de veldwachters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Buwalda Schelte Sijtzes en
Arends Hendrik jaar 1875 (229)
Buwalda Sible Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
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Buwalda Sible, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Buwalda T. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen
van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Buwalda te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de
maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buwalda te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Buwalda te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Buwalda te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J.
(Jetze) die namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van
de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Buwalda te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Buwalda te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Buwalda te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P.
(Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van
dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Buwalda Tjeerd hij is pachter geworden aan de Kingmatille onder borgstelling van Brouwer Sikke en Obma Siebe
enz. ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven jaar 1868 (30)
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Buwalda Ulbe Gerrits te Anjum Rog en Pelmolenaar, heeft deze molen op 8 Maart 1824 gekocht van Dijk van
Jelke Joukes te Anjum Koornmolenaar onderwerp; het voortzeyyen van de Molen en de voorwaarden waaronder
door de Directeur der belastingen enz. jaar 1824 (5)
Buwalda Ulbe, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
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Buwalda van E. R. hij wordt voorgedragen als candidaat voor het Collegien van Zetters in de Gemeente Lemmer
en Oosterzee ter completering enz. enz jaar 1825 (3)

6093

289
09-04-1823

5986

245, 2
04-04-1814

Buwalda van Haga A. ---- Banning Hermanus , Cipier over de Gevangenhuizen te Sneek. Onderwerp dat hij
verklaard op zich te nemen enz. wordt ook in genoemd het dagelijks rantsoen der gevangene enz. tevens worden
vermeld de personen Vlink Y, Attema A. E., Napjus H., Buwalda van Haga A., Warren N. G., Noyon P. jaar 1823
(4)
Buwalda van Haga A. , hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester
van Sneek Vlink I. (Izaak) voorgedragen tot Lid van het Collegie der gevangenissen te Sneek enz. jaar 1814 (1)
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Buwalda Tjeerd is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende
bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de
gemeente Franekersadeel met als borg Brouwer Sikke Sikkes Trekschipper te Tzum en Geest van der Anne van
beroep Steenfabrikant te Kingmatille ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de
handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (4)
Buwalda Tjeerd is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende
bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de
gemeente Franekersadeel met als borg Brouwer Sikke Sikkes Trekschippe en Bouma Jan ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz.
jaar 1871 (5)
Buwalda Tjeerd pachter der Tolgelden geheven bij de ophaalbrug de Kingmatille met als borgen Brouwer S. en
Bouma J. F ----Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (6)

Buwalda van Haga A. .---- Gevangenissen te Sneek, Onderwerp: Contract van aanbesteding der benodigdheden tot
onderhoud der gevangenen te Sneek gedurende het 1e kwaraal 1823 aangegaan door hier voorgenoemde lid van
College van regenten enz. jaar 1823 (4)
Buwalda van Haga A. hij ondertekend als lid van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een
aanbesteding van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten
kregen want de ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4)
Buwalda van Haga A. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de
Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van
Penningen voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz.
jaar 1814 (7) dossier (18)
Buwalda van Haga A. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de
inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot
betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Buwalda van Haga A. lid van de raad der gevangenhuizen in het arrondissement Sneek wordt vermeld op een
document betreffende een aanbesteding van fournitures en onderhoud der gevangenen in het Arresthuis te Sneek
voor levering van o.a. voedsel, hieruit kan men zien (omdat de weekmenu’s vermeld worden) wat de gevangenen
zoal te eten kregen in het jaar 1817 (4)
Buwalda van Haga A.---- Olivier W. , Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon
T.leden van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met
Cambach Poulus te Sneek bereffende de levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt
vermeld in de vorm van een Menu wat de gevangenen dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821
(5)
Buwalda van Haga A.---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der
gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in
dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. jaar 1814 (5)
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1114
13e blz. van
kolommen
15-09-1814

Buwalda van Haga A., Linnen geleverd en heeft nog geld tegoed van onbetaalde rekening van de de Diaconie
Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)
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867, 1,9-10
17-09-1822

Buwalda van Haga Arjen Koopman te Sneek en Regent over de gevangenis te Sneek, komt voor in een document
van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Sneek enz. enz. jaar 1822 (3)
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584
28-08-1817

Buwalda van Haga Arjen koopman te Sneek Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den
vrederechter bij de rechtbank te Sneek door de Non Acceptatie van Houwink C. . jaar 1817 (2)

6025

592
30-08-1817

Buwalda van Haga Arjen koopman te Sneek Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den
vrederechter bij de rechtbank te Sneek door de demissie van Ley van der W. T jaar 1817 (4)
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373
16-05-1814

Buwalda van Hage A. hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd
arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3)
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Buwalda, Handgeschreven brief van de Korenmolenaar te Dokkum Jan Buwalda
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Buwalda, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe
belastingen en Accijnsen te Gorredijk, Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek,
Carpentier, Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke.
Buwalda….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (7)
Buwalde Watze Pireter staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en
laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1
D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke
overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn
ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Buwing Hendrik 25 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Buwma A. ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen Commandant van de
Wagt was er geen andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur
afgelost enz. de President van de Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend
waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan en de navolgende waren daarbij aanwezig Buwma A. Capitain bij de 1e
Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie, Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie, Wiersma S.
2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant Kwartiermeester
Buys Ballot A. J. te Cloetinge Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Buys Ballot A. J. te Cloetingen Predikant Classis van Goes wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Buys Ballot A. J. te St. Laurens, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Buys Ballot A. J. te St. Laurens, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten,
Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Buys de Bordes & Jordan Batavia Rederij Schip Walcheren jaar 1838
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Buyt D. A. te Nisse Predikant Classis van Goes wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Buyt D. A. te Nisse wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Buzema H. B.---- Krikke J. B. te Nieuwerbrug wordt vermeld in een documet opgave van consenten tot uitvoer,
welke bij de Ontvangers van Sappemeer niet binnen twee maanden zijn terug ontvangen het betreft een leverantie
van 18 kan binnenlandsch gedistilleerd aan Buzema H. B. te Sappemeer enz. jaar 1840 (4)
Buzeman de weduwe te Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)

8386

949/6-1
25-09-1841

Buzeman de weduwe te Sappemeer Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken
zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
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Buzeman de weduwe te Sappemeer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van
H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Buzeman de weduwe te Sappemeer staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Buzeman de weduwe te Sappemeer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Buzeman de weduwe te Sappemeer, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Buzeman de weduwe te Sappemeer, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten
van wijn en sterke dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buzeman de weduwe te Sappemeer, Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten
van wijn en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als verkoper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buzeman H. B. de wed., Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum (als uitvoerder/verkoper van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Buzeman H. B. de weduwe te Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Buzeman H. B. de weduwe te Sappemaar Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in
een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke
belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Buzeman H. B. de weduwe te Sappemeer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buzeman H. B. de weduwe te Sappemeer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma
K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh
de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Buzeman H. B. de weduwe te Sappemeer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier
van alle gemeenten van Friesland (123)
Buzeman H. B. de weduwe te Sappemeer uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Buzeman H. B. de weduwe te Sappemeere, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de
ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene
duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Buzeman H. B. te Sappemeer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Buzeman H. B. te Sappemeer, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van
wijn en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als leverancier van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Buzing R. (wordt als Buzing vermeld) is vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem.
Rekening 1833, van Stavoren zijn opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren
ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes Mr. S. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3)
dossier (22)
Byl Jacob Politiebediende Dokkum wordt vermeld met zijn signalement zoals kleur haar enz. jaar 1915 (3)
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Byma Sikke Wybes---- Bouwma Eelke Melles en Byma Sikke Wybes (ondertekend als S. W. Bima) in qualiteit als
Armvoogden van den dorpe Veenwouden alsdat enen Tuinder Jacob van den Dorp Ee en Willems Joukjen geboren
te Veenwouden doch te Ee hebbende gewoond beide zittende gevangen in het Landschapstucht en werkhuis te
Leeuwarden en zich bevorens door onderlinge trouwbeloften hebben verbonden enz. jaar 1815 (2)

