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Gaag van der Cornelis 54 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)
Gaaikema Klaas 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)
Gaalen van Johannes Met signalement Agent van Politie te Sneek enz. jaar 1915 (3)
Gaalen van Johannes Agent van Politie te Sneek Met Signalement lijst van hem jaar 1916
Gaalen van Pieter 105 is zijn volgnummer en Rotterdam 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)
Gaarda Hijltje Jans Kuiper 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)
Gaarman Margaretha Johana, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Gaarta T.---- Speelman Wobma H. M. hij wordt aangesteld als Ontvanger Particulier te Sneek met een salaris van fl. 4000.=
per jaar en een borgtocht van fl. 18000.= i.p.v. Bakker J. M. die overleden is wordt ook in genoemd Gaarta T. waarnemende
het kantoor Particulier te Sneek jaar 1821 (1)
Gaast ,E. A. van der, Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker D.H.,
Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans Smeding P.,
Fontein P., Bonnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker
Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Beyma Thoe Kingma., J. M. van., Woudsma Fake
Hendriks., Feenstra Thijs., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds, Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Gaast de, ---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door
de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene
streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen,
Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen
en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)
Gaast en Co.? te Engwier 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)
Gaast v.d. Bauke, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Gaast v.d. D. P. te Tjerkgaast 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)
Gaast v.d. D. P. te Tjerkgaast 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)
Gaast v.d. Tjietse, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Gaast van den Pieter Eeles te Follga, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder
of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel
stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Gaast van der E. A. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Gaast van der E. A. 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)
Gaast van der Eile Alberts, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind
Jacob Freerks, Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof
Thijsses allen te Delfstrahuizen verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2)
Gaast van der Jetse Hendriks Landeigenaar te Boornbergum hij komt voor Sinnema Diemer Jans in de plaats als Zetter omdat
deze is overleden enz. jaar 1815 (1)
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Gaast van der Jitse H. , Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz.
jaar 1815 (5)
Gaast van der Pieter Eiles---- Tolman Pieter Wybes, Knol Simen Jans, Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij
willen een schadeloosstelling voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar
enz. enz. komt verder in voor de plotseling overleden Kolk van der H. W. in leven lid van de geneskundige commissie enz.
enz. jaar 1821 (1)
Gaast van der Ruurd Mozes geb. IJlst 29-10-1795, Buitenvaarder , wonend Harlingen staat van personeel die ten deele voor
de nat. Militie hebben ingeschreven enz. enz. jaar 1824 (7)
Gaast van der Thoe---- Thoe van der Gaast te Idskenhuizen Beurt en Veerdienst van Idskenhuizen naar Sneek, 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 1855 (8).
Gaast, 22 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
Gaasterland K. D. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Gaasterland K. S. te Ternaard 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)
Gaasterland Klaas Tjibbes een repertoir betreffende het Driesumer Tolhek te Driesum. Onderwerp; de invordering van de
Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Kiersma Ritske Jans en Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent jaar 1875-1876 (12)

Gaasterland---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Gaasterland T. te Engwierum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel 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)
Gaasterland 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)
Gaasterland----- 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
Gaasterland Yme Met signalement Politiedienaar te Oostdongeradeel (3)
Gaasterland Yme te Oostrum Rijksveldwachter Met Signalement

Gaasterland, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van
beleg verklaarde gebieden, hem wordt de toegang ontzegd en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk,
Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist,
jaar 1915 (3)
258
Gaasterland, , Verveening Provinciale bepalingen en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz. de verveeningen
28-03-1823
in de gemeente Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde, Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf jaar 1823 (13)
170
Gaasterland, onderwerp: Interneringsdepot met in het najaar 1914, 2500 ingekwartierde Belgen, Militair Gezag,
06-02-1917
Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en Huisman J. te Wijckel, Pel, Commandant van de Belgische groep gehuwde
geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier jaar 1917 (21)
740
Gaasterland, wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel,
11-08-1823
Sneek, IJlst, Workum en Bolsward enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
246
Gaastmeer Lijst met namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg,
00-00-1819
Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)
Jaar 1898
Gaastra D.---- Nieveen J. en Gaastra D. Woonplaats en wonende te Lemmer maken bekend dat de geregelde stoomdienst
akte 10
Lemmer Joure v.v. in verbinding te Lemmer met de Nachtboten van en op Amsterdam en te Woudsend met de Balksterboot
op Sneek vanaf de 26e September zullen vertrekken enz. jaar 1889 (5)
3
Gaastra ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken
28-08-1902
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)
932/13
Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de Deurwaarder Gaastra A. P. te
20-09-1841
Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst van sollicitanten waarin
hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen, en opmerkingen met b.v. of hij
bekwaam, braaf, werkaam enz. is, ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en er worden
voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (21)
836-13
Gaastra A. P. Deurwaarder te Sneek en IJlst is overleden wordt voorgesteld om Smit Jan die een braaf en eerlijk is aan te
24-08-1841
stellen als Deurwaarder jaar 1841 (3)
966/7 en
Gaastra A. T. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 8>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
894/22
Gaastra A. wordt genoemd als Overleden Deurwaarder van Sneek, jaar 1841 (2)
09-09-1841
17 + 1
Gaastra B. D.te Grouw Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
08-04-1897
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
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Gaastra B. F. te Workum 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)
Gaastra B. S. te Workum staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In
en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Gaastra B. S. Veerschipper Workum, via Joure op Lemmer
Gaastra B. S. 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)
Gaastra Bauk 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)
Gaastra Bauke L. 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)
Gaastra Bauke S. Koopman te Workum bij welke behoorlijk executie is gelegd betreffende de verschuldigde boeten en kosten
verder een extract duplicaat quitantie dat de heer Vlieg T. te Sloten een som van f. 19, 24 heeft betaald voor accins van 247
pond geraffineerd zout in 10 zakken uit het huis van Berg van S. te Sloten enz. contra Gaastra B. enz. jaar 1839 (5)
Gaastra Bauke S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Gaastra Bauke S. 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)
Gaastra Bauke S. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 16 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)
Gaastra Bauke S. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en
debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.
63/9751 jaar 1839 (3)
Gaastra Bauke S. wordt vermeld in en 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)
Gaastra Bauke Sijmons te Workum wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.
genaamd: Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende de Adm. Der Dir.
Belastingen bij missive d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)
Gaastra Bauke T. 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)
Gaastra D. & Nieveen H. beide te Lemmer een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de
“Willem III“ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Gaastra D. en Nieveen H., een verleende vergunning (Wit) tot Varen in Friesland met de “Willem III “ met het reglement en
de maten van het schip enz. jaar 1896 (1)
Gaastra D. Lemmer Kapitein op de Willem III, de dienst Lemmer Joure met aansluiting te op de nachtboot op Amsterdam,
Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (5)
Gaastra D.---- Nieveen H. ,Stoombootkapitein en Gaastra D. beide te Lemmer wonende delen mede dat zij een dagelijkse
stoombootdienst beginnen van Lemmer op Heerenveen met de stoomboot Willem III enz. enz. jaar 1895 (4)
Gaastra D. te Lemmer Een dagelijkse dienst door de Stoomboot Kapitein op de Willem III, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Gaastra Dedde Simons te Workum Schipper en Koopman, Stukken betrekkelijk een adres van eerst genoemde getekende
brief verzoekende om concessie voor eene schroefstoomboot, tusschen Workum en Leeuwarden en Workum en Sneek over
Bolsward. Ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten ook aanwezig een afschrift van een notarisakte waarin staat dat
Gaastra Tacke Siemens Grutter en Koopman te Workum mde concessionair is enz. Jaren 1868-1870 (48)
Gaastra Dedde Simons, Beurt en Veerdienst van Workum 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 1866 (8)
Gaastra Dirk 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)
Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
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Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Gaastra Douwe Simons---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud door de Armen voogden voor Faber Okje weduwe van Gaastra
Douwe Simons enz. jaar 1815 (1)
Gaastra F. T. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel 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)
Gaastra Gerrit, 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)
Gaastra H. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Gaastra H. J. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Gaastra Heere Tjaikes----- Breebaard A. S. en Rode J. W. te Bolsward zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen Gaastra
Heere Tjaikes wegens het slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825 (2)
Gaastra Hendrik Johannes Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Gaastra Hitje Siemons, 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)
Gaastra Hitje Simons, 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)
Gaastra Ids F, , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Gaastra J. 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)
Gaastra J. T. te Nijland 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)
Gaastra Jacob S. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Gaastra Jacob Sioerds 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)
Gaastra Jacob Sjoerds te Oldeboorn een transactie ter voorkoming van de gevolgen van een procesverbaal wegens patent, jaar
1824 (2)
Gaastra Jacob Sjoerds Waagmeester te Gemeente Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van
Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)
Gaastra Jan 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)
Gaastra Jan Faber te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen 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 1854 (8)
Gaastra Jan Fabes te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, 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).
Gaastra Jan 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)
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Gaastra Jan te Sneek een rekwest van hem betreffende de te betalen belasting op het Personeel en Mobilair en dat de
Ontvanger en de Zetters niet in staat zijn om zijn aanslag enz. jaar 1815 (4)
Gaastra Johannes Grouw Reder, Goud en Zilversmid , Stkken betreffende het verzoek van hem aan de
Grouwsterstoombootrederij concessie te verlenen voor eene schroefstoombootdienst tusschen Grouw-Leeuwarden en Grouw
Sneek ook het Reederij Contract is aanwezig en ook de reglementen en Tarieven jaar 1874 (33)
Gaastra M. S. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland 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)
Gaastra M. S. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Gaastra Minne Sjoerds ---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke
mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het
opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker,
Wieling Cornelis Ebeles hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe
alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de
commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal
van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten
van Leeuwarden, de Tapper, Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de
Kastelein Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en
Zilverkashouder, Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle
drie te Drachten, Nagtwagt Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te
mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz. jaar 1823 (8)
Gaastra P. ---- Bakker J. M. Ontvanger te Sneek wegens zijn overlijden enz. enz. een verstrekte last op Gaastra P. 1e
Commies bij de overleden ontvanger enz. jaar 1821 (2)
Gaastra P. gekwalificeerden tot de waarneming der functie van Ontvanger Particulier te Sneek maar dat Speelman Wobma H.
M. en den 1e januari 1822 in functie zal treden en dat de administratie zal moeten worden enz. verder wordt genoemd de
weduwe van den wijlen Ontvanger Particulier Bakker ….? jaar 1821 (8)
Gaastra P. zijn handtekening is bij Notarieele procuratie van den 28e dezer gekwalificeerd voor het uitoefenen van zijn
functie enz. jaar 1822 (1)
Gaastra P. Commies ten kantore Ontvanger Particulier schrijft en ondertekend een brief dat Bakker Jan M. Ontvanger
Particulier te Sneek hedenmorgen na een lange ongesteldheid ten 6 uren is overleden jaar 1821 (1)
Gaastra P. geemployeerde ten kantore particulier te Sneek aan mij hebbende ingezonden eene Notarieele procuratie door den
ontvanger particulier Speelman Wobma als door eene ziekte zijn de de mazelen zijn waarneming enz. enz. jaar 1822 (1)
Gaastra P. hij neemt de post van de Ontvanger Particulier te Sneek voor 3 weken waar, de Minister heeft daar geen bezwaar
tegen enz. jaar 1822 (2)
Gaastra P.---- Tibma ….? Ontvanger Particulier een ambtelijk stuk betreffende een declaratie voor ondertekenden Gaastra P.
en Tjalsma H. S. wegens werkzaamheden in de zaak van eerstgenoemde enz. jaar 1815 (1)
Gaastra Pieter Flink wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de administratie der Directe Belastingen In en
Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante functie in de gemeente, met 7 kolommen info o.a.
geboortedatum en plaats enz. enz. jaar 1825 (6)
Gaastra Pieter 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)
Gaastra Pieter----- Noyon P. een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; dat hij i.v.m. zijn gezondheid 4
weken afwezig , verzoekt of zijn 1e klerk Gaastra Pieter zijn plaats enz. jaar 1824 (3)
Gaastra Pieter---- Tibma Jouke Minks. , Ontvanger van Arr. Sneek , betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een
greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd
en Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma zijn aangesteld Haagsma
Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd ,
en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van
Tibma enz. jaar 1814 (16)
Gaastra R. B. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de
Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)
Gaastra R. Grouw Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Gaastra R. H. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de
Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)
Gaastra R. te Sneek, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn
handtekening voor, jaar 1841 (3)
Gaastra Roel Baukes---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Boornbergum heeft bezwaar en verzoekende dat de
belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en
groote van zijn Hooilanden in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente
begeven met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den
klager verder wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sytsema Erryt
enz. alle genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8)
Gaastra Roel Baukes 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)
Gaastra Roel Baukes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815
(5)
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Gaastra Roel Baukes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Boornbergum in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Gaastra Roelof ------ Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is
aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus te
Harlingen geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar, Haafkens Hendrik te Sneek geb.
12-12-1778 te Utrecht, Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum, Ringnalda Klaas Hotzes te
IJlst geb. 2 Februari 1789 aldaar, Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van
Coromandel, Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden , Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te
Zeeland, Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)
Gaastra Roelof , voorgedragen voor de post als ontvanger der belastingen te Sneek met een staat met personalia, jaar 1817 (2)
Gaastra Roelof 30 jaar te Sneek wonende , staan op een documet als candidaat voor de post van griffier bij het Vredegerecht te
Sneek i.v.m. het overlijden van Jonge de M. J. jaar 1820 (4)
Gaastra Roelof 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)
Gaastra Roelof 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)

Gaastra Roelof---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz Samuel
Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van de gewezen Bankhouder Susting ….?
Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer Tibma J. M. was
gestreld enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te worden gegeven enz.
en de Heer Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het huwelijk te zijn getreden met
Tibma Grietje Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman
te Goyinga enz. enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas
verklaart dat bovenstaande enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier (45)
175/27-6
Gaastra Roelof Secretaris wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
21-02-1841
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus
Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
448, 1-7
Gaastra Roelof te Sneek Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen
+ 11, 27
Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818
06-07-1819
voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. jaar 1819
(9) hele dossier (30)
867
Gaastra Roelof thans commies te Sneek een handgeschreven brief door hem ondertekend, Solliciteerd naar de vacantie functie
31-10-1814
als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (1)
1083/2 no. 1- Gaastra S. Bauke Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
3 t/m/ 9
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
22-10-1839
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
3, 6
Gaastra S. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
20-04-1916
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
29, 8
Gaastra S. J. Grouw Schip de Grouw en Oostergoo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
37, 6
Gaastra S. J. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
01-04-1910
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Map 88-F
Gaastra S. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
1876-1878
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)
966/7 en
Gaastra S. T. te Hijdaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 7>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
525-A, 2
Gaastra Sake Jacobs hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de
13-30a
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of
16-05-1840
zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn
geraakt enz. jaar 1840 (4)
2 staat E
Gaastra Sj. H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Oostergoo Onderwerp: Stukken betreffende de
28-08-1902
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven
te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
20
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw een Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
17-09-1903
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903
4
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
30-03-1898
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
34
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
20-04-1899
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
17 + 18
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
08-04-1897
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
15
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
17-04-1913
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
16
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
10-05-1900
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
A.6 Bijl. 20
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
27-04-1911
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
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Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Gaastra Symon Baukes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Gaastra Sytse---- Frijda (Freijda) Joseph Aron, Koopman te Sneek wonende, verzoekt Autorisatie als Splitter van loten enz.
enz. van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. ook aanwezig een een getuigenverklaring van goed gedrag door Druten
van Wilhelmus geemplojeerde ter Secretarie en Gaastra Sytse Stadsbode ondertekend enz. jaar 1825 (4)
Gaastra T. (de weduwe) Trekschuiten en Barges van Sneek op 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 1860 (8)
Gaastra T. S. te Heerenveen 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)
Gaastra Tabe Sjoerd, s Koopman en Winkelier te Heerenveen in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn
handtekening een request jaar 1814 dossier (20)
Gaastra Tacke Siemens---- Gaastra Dedde Simons te Workum Schipper en Koopman, Stukken betrekkelijk een adres van eerst
genoemde getekende brief verzoekende om concessie voor eene schroefstoomboot, tusschen Workum en Leeuwarden en
Workum en Sneek over Bolsward. Ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten ook aanwezig een afschrift van een
notarisakte waarin staat dat Gaastra Tacke Siemens Grutter en Koopman te Workum mde concessionair is enz. Jaren 18681870 (48)
Gaastra Tjalke de weduwe, zij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier
van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Gaastra Tjeerd Tjerkes 239 Tjerkwerd 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)
Gaastra Ulbe 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)
Gaatse Ale de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden
ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Gaatzen Andrijs Gediend hebbende als loods met Fransche miliairen naar Leeuwarden enz. , hij staat op het volgende
document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op
orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (5) dossier (26)
Gabbema ?uismerus---- 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)
Gabbes Jan Cornelis * 02-11-1796 z.v. Gabbes Jan Cornelis en Klazen Lollina 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en
het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Gabbes Jan Cornelis---- Gabbes Jan Cornelis * 02-11-1796 z.v. Gabbes Jan Cornelis en Klazen Lollina 15 is zijn volgnummer,
hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga
R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative
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Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de
naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Gabbes Teunis wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van
de gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met
de administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Gabel 1----- Leeuwarden , een bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum een
mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan Genaamd
Gabel 1Jaar 1841 (9)
Gabes Antje 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
Gabes Auke 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)
Gabes Faje, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150
en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Gabes Jacob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gabes Jan moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
Gabes Jan te Sloten (Fr.) 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)
Gabes Jippe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Gabes Pieter---- Fopma J. L. Maire van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van
het Legioen van Eer enz., dat de requeste van de Diaconen der Hervormde Gemeente van Pietersburen enz. alles betrekkelijk
de verpligting ter Alimentatie Fredriks Marijke cum Familia daar de man van haar Gabes Pieter bij het aangaan van hun
huwelijk van zijn geboorte Stad Sneek volgens opgave enz. en ten opzigte van het uit dat huwelijk geboren kind enz. verder
genoot Gabes Pieter onderstand van Sneek tot aan zijne dood volgens een door Zwart G. F. en Stellingwerf J. R. ondertekend
document enz. jaar 1814 (3)
Gabes Taeke in de Broek, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, 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)
Gabes Teije, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gables Douwe wegens geleverde zeepwaren aan de Barak te Paezens, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van
zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Gadema Corn’s Botes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp
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)
Gadsonides H. IJ. te Dockum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum 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)
Gadsonides H. te Dockum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Gadsonides H. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Gadsonides te Dockum 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)
Gadsonides te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron
van, Grietman van Oostdongeradeel 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 ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Gaedzes Trijntje, de belasting wil zijn meubels te verkopen wegens een schuld, jaar 1814 (1)
Gaele Imkje x Houten van Lieuwe Jans---- Brouwer G. J. Assessor van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houten van Gaele Lieuwes Boere Arbeider thans te beilen in Drente
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geboren in de Compagnie van Jubbega Schurerga den 26-06-1799 zoon van Houten van Lieuwe Jans gedetineerd in het
Tuchthuis te Leeuwarden en van Gaele Imkje het land doorlopend te bedelen dat hij in zijn woonplaats behoorde te zijn
ingeschreven enz. jaar 1818 (3)
Gaeles Ymkjen----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van
Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Gaemers Cornelis * 1819 Den Bosch 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)
Gaevarts Jhr. Robert wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Kollumerland en Nieuwkruisland omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.=
aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden
benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
Gagerrn van, Kapitein 2e Divisie Generaale Staf 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)
Gahlen van, 1e Luitenant van de Art. trein bij de Brigade Kavalerie 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)
Gaijkema C. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen
informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Gaijkema Cornelis, 91 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)
Gaijkema Dirk Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te Haarlem. Sergeant-majoor 23-8-1836 Overleden te Koempoelang
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Gaijkema Jan Egberts 146 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden 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)
Gaijkema Jan, 837 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)
Gaijmans A. A. Lid der Gedeputeerde Staten te Gelderland, 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
Gaikema Fokke en de weduwe Heidelberg Eelse Reinders beide onder Bergum wonende, Onderwerp: de leverantie van 2
artillerie paarden voor de troupes van zijne Russische Keizerlijke Majesteit het document is ondertekend door de Schout van
Bergum de heer Haisma J. .enz. jaar 1815 (2)
Gaikema Fokke te Bergum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bergum in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Gaikema Fokke te Tietjerksteradeel, 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)
Gaikema Hendrik Harkes Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot
den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren
enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Gaikema Liebe Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot – Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen informatie welke van Ligchaamsgebreken, vijfjarige dienst en/of wettige Vrijstelling
ingevolge Art. 44 van zijner Majesteits besluit van den 22e december enz. jaar 1817 (3)
Gaikema M. 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)
Gaikema T. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Tietjerksteradeel nagenoemd document; de
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)
Gaillard Adrianus Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Gorinchem. Tweede luitenant 29-10-1836 Overleden te
Koempoelang (Id) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Gajus Andrea Pz. hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel.
Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
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Gal Samuel wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar
1839 (4)
Galama F. M. 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)
Galama Fokke M. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Galama Geele Y. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Galama Hijltje 140 Franeker 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)
Galama Jan---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als
onderwerp de opgave door hem aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3
gedesarmeerde Fransche Brikken, ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig
beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode
Jacobi J. en de kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz.
jaar 1814 (8)
Galama Jan------- Ruiter de A. & comp. een handgeschreven brief met zijn handtekening ,hij tekent A. F. de Ruiter en zijn
compagnon Galama Jan tekent ook, ook o.a. een staat van uitgaaf bereffende het in de brief genoemde touwwerk hier worden
ook genoemd Overdijk Klaas, Wessel van Moses Salomons alle te Harlingen en Kersjes N. J. comm. der speciale Police, jaar
1814 (10)
Galama Jan Y. 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)
Galama Jan, ---- 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)
Galama Jan, 117 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)
Galama Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Galama M. G. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Galama P. D. de weduwe , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen
van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Galama van G. Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum betaald voor het witten van de kerk, Geextrateerd uit het boek
van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz. komt voor in het totale dossier ---Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat
de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag,
van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder
van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een
nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (6) dossier (45)
Galama Weltje Winkeliersche te Harlingen vraagt in een door haar ondertekende brief met verschuldigde eerbied te kennen
aan de Gouverneur van Vriesland dat haar Competeerd Otma Nicolaas Reins Commies vroeger te Harlingen thans te Sneek
de som van axchttien guldens acht en negentig een tweede cents ter zake aan hem verkochte en geleverde winkel waren in
1835 blijkens bijgaande rekening en dat dit op zijn Tractement wil inhouden ook een brief van Otma dat hij een huisgezin
heeft met 5 kinderen enz. en de rekening met alle gespecificeerde waren is ook aanwezig enz. jaar 1839 (9)
Galama Weltje, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Galama Ysbrand J. Zijn aanstelling als zetter bij de belastingen enz. Jaar 1919 (2)
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Gale S. A. zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van Overijssel , jaar 1814 (2)
Gale v.d. Taeke 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)
Galema IJ. M. te Burgwerd 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)
Galema Auke Jans te Harlingen Matroos op de Diligence

Galema E. L. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Galema Fedde D. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Galema Frans Ysbrands moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden)
van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Galema Gale Ysbrand, ---- Stellingwerf Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum de Sluis het Sluishuis, de
Herberg en Visserij voor 4 jaren voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd, getekend door het Gemeentebestuur
van Workum en ?: Hoekema P.? , Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans, Zee van der Jelmer,
Sluijterman P. F., Kannegieter J., Mossel? Bastiaan F., Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz. jaar 1814
(12)
Galema Geele Y. 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)
Galema Hijltje 6 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker 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)
Galema J. 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)
Galema J. 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)
Galema Jan Fransen 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)
Galema Jan Fransen wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan Grondlasten
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Galema Jan Franzen hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Galema Lieuwe 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)
Galema Livius en Meulen v.d. Teunis Onderwerp: een request van hen enz. jaar 1815 (2)
Galema Lutmers, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller
Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan,
Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels
Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas,
Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk
R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de
schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)
Galema Otte---- 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
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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)
424-11
Galema Otte IJsbrands hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
25-05-1821
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)
498/10, 10
Galema Otte Y. de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die
21-05-1841
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)
966/7 en
Galema P. K. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 9>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1070-8
Galema P.K. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
732-754
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
28-10-1840
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)
424-11
Galema Y. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
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)
966/7 en
Galema Y. K. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 6
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
966/7 en
Galema Y. M. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 5>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1102-4
Galema Ysbrand F. moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
18-12-1816
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
498/10, 9
Galema Ysbrand K. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die
21-05-1841
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)
30-16
GalemaYsbrand M. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
670
Galen van, Luitenant bij de Artillerie hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
15-06-1815
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)
5-C
Gales Gale ---- Posthuma Jacob Gules te Rinsumageest zoon van Gales Gale en Schaafsma Grietje Jacobs beide overl. zijn
24-01-1825
voogd is Spoor Auke Tjippes , van beroep Bijker, hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij meende in
1806 geboren te zijn (een doopakte van 08-10-1805 is in het dossier aanwezig) maar is wel in de dienst gegaan jaar 1825 (4)
12-C
Gales Gale---- Posthuma Jacob Gales geb. 08-10-1805 te Driessum, Smidsknecht, z.v. Gale Gales en Grietje Jacobs
24-01-1825
Schaafsma hij heeft zich niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een
misdrijf enz. enz. jaar 1825 (3)
716-3_1D
Gales Jelke Wiebrens 18-05-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
22-07-1841
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
17
Galien v. der Hendrik te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de
18-09-1920
Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1920 (1)
410-9
Galien v.d. Hend´k S. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
28-04-1815
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van
de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
978-3
Galien v.d. Hendr’k S. hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude
13-10-1815
Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter
somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
1149
Galien van der Hendrik * 09-11-1886 Akkerwoude Politiedienaar (3)
16-09-1920
410-8
Galien van der Sybe , Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
28-04-1815
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van
de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
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Galien van der Sybe hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude
Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter
somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Galijma Abraham Jans---- Pabst van H.L? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en
ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Galijma Abraham Jans plaatsvervanger van no. 38 te
Rauwerd Akker van der Jan Sybes werkelijk bij enz. enz. jaar 1814 (1)
Galjema Douwe Jans, 445 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)
Gallandat J. H. (Dr.) te Hulst 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)
Gallandat J. H. Dr. te Hulst Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en 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)
Gallandat J. H. te Hulst , 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)
Gallandat J. H. te Hulst Ouderling Classis van IJzendijke 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)
Gallandat J. H. te Hulst, 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)
Gallandat J. H. te Hulst, 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)
Gallaway A. Harlingen Kapitein op de Union
Gallaway A. te Harlingen Kapitein op de Union., jaar 1840
Gallaway A. van Engeland Kapitein op de Union
Gallaway A. voerende het Schoenerschip de Union met eenlading boter bestemd voor Londen geeft met eerbied te kennen in
een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur enz. maar door het stormachtige en slecht weder vereiste uitklaring enz.
jaar 1840 (3)
Gallenkamp & Jacobs te Amsterdam een Franse akte betreffende het Schip de Christina met als Kapitein Runhert W. enz ,
jaar 1820 (3)
Gallenkamp ….? en Jacobs …? ---- Reinhert ….? Kapitein van het schip vrouw Christina van Gent vertrokken vertrokken
20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober met de vragt voor de heeren
Gallenkanp ….? en Jacobs …? Amsterdam enz. enz. jaar 1821 (1)
Gallenkamp ….? en Jacobs …?---- Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz.
ook genoemd Loon van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter bij de Stedelijke Commissie voor de
Tentoonstelling enz. enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht
van het schip de Vrouw Christina met Kapitein Reinhert ….? vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen
tusschen de 26e September en 6 Oktober met de vragt voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …? Loon van T. N. een
document met een kleine bijlage waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum
Gent 1820 .jaar 1821 (7)
Galles J. R. J. te Schiermonnikoog Buitenlands Zeevarende
Galliere de, Majoor Titulair bij de Kavallerie 3e regiment Karabiniers 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)
Gallieres de N. C. ---- Assen van J. schout van de Gemeente Ee schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat op 17 juni des avonds 10 uren bij hem vervoegde de persoon uitgevende voor een Wachtmeester met de naam Rietveld Jan
Alberts en vertoon de mij de hier bijgaande order getekend door de Luitenant Colonel Gallieres de N. C. bij het 3e regiment
Dragonders (is aanwezig) om te arresteren de persoon van Werf van der Jan Sakes in dienst bij het 3e regiment Dragonders en
gedeserteerd, die hij hier reeds alhier te Veenwouden gevonden had en de Schout vond dat hij niet mocht weigeren enz. enz.
en gaf de wachtmeester de Veldwachter en nog 5 man van de Landstorm mee enz. en hem een nachtverblijf in de Herberg
Altena gegeven verder een heel verhaal over dat de Wachtmeester gen vertrouwen in de meegegeven mannen had en van der
Werf als Deserteur beschouwd moet worden enz. ook wordt de naam Mulslegel Theodis Jacob bij het bij het 3e regiment
Dragonders genoemd jaar 1814 (5)
Gallierls Majoor Titulair van het Regiment Carabniere No. 3 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
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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)
Gallowaij ….? Kapitein
Galudanus Thomas benoemd voor de Stad Harlingen 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)
Gameren, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in
gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit
vermeld is. Jaar 1815 (12)
Gamper Hans Jacob, Korporaal Afdeeling Grenadiers * 10-01-1808 Hettford (Zwitserland) , 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)
Gampert Pierre 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 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Ganderheijden J. te Rossum, 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
Ganderheijden J. te Rossum, 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
Gandinga ….? De weduwe zij 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)
Gang v.d. Gerrit Jans , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als
Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat
Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Gang van der G. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jae 1813 volgens staat Ingevolge het besluit
van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 1814 (6) dossier (11)
Gang van der Gerrit 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 Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gang van der Jan L. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als
Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat
Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Gankema Hendrik Harms , Fuselier 7de Afdeeling Infanterie * 06-03-1809 Kropwolde, 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)
Gans van A. 16 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 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)
Gans van Agnietje P., 238 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)
Gans van Agnietje T., 32 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)
Gans van Andries T., 131 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)
Gans van Andries T., 134 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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Gans van Andries T., 202 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)
Gans van Andries T., 290 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)
Gans van Angnietje 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)
Gans van Freerk, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Gans van Johannes Tylemans, 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
(7)
Gans van Tielemans, Hij is uit de gevangenis door middel van braak ontvlucht samen met een paar andere gevangen enz.. jaar
1823 (1)
Gans Van Tyleman, 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 (7)
Gansebeke van Pierre * ..-12-1807 Godveerdegem , Jager bij het Korps Jagers van Cleerens, 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 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)
Ganzenga G. J. te Ee 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)
Ganzinga G. 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)
Ganzinga G. te Ee 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)
Ganzinga G. te Ee wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel 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)
Ganzinga G. te Ee wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel 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)
Ganzinga Jitze Gerkes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Ganzinga Sjoerd Anjum Rijksveldwachter Met Signalement
Ganzinga Sjoerd Met signalement Veldwachter te Oostdongeradeel (3)
Ganzinga te Ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron
van, Grietman van Oostongeradeel 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 ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Garda D. 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)
Garda Pieter Oeges , Handgeschreven brief met Handtekening van Pieter Oeges Garda Kuipersbaas te Rien Jaar 1815
Garda Pieter Oeges Kuiper te Rien Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met
een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (17)
Gardama Willem Hendrks, Matroos, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben
aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Gardena William (Gardener Wilham?) te Rotterdam Kapitein op de Echo

Gardenier Dirk te Metslawier-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Gardenier Marten Frances 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
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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)
Gardenier Pieter Pieters Landbouwer te Kollum komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende
op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)
Garling P. Kapitein met het schip de Sophia te Leverpool heeft den 30e aanvang gemaakt met het laden van het schip voor
Ostende staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Garnier D. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Garnierda Romke 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel 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)
Garrau….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen)
enz. jaar 1818 (5)
Garsonides Dirk Hendriks te Utingeradeel 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)
Garst, Willem Garst * 01-11-1815 Hillegom, Lancier Tot den doodstraf met den Strop veroordeeld, maar.. met Signalement
Garsten Hendrikus Geb. Hoeven, laatst gewoond hebbende te Hoeven. Fuselier24-11-1836 Overleden te Fort de Kock
(Sumatra) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Gase Joh. A. Jr. wonende Krommedaal 14 te Amsterdam Onderwerp: een opening van een Stoombootdienst tussen
Amsterdam en Harlingen met de stoomschepen “Stad Zwolle” en “Prins van Oranje” enz. jaar 1900 (3)
Gase Joh. A.---- Strikwerda Daniel Stoombootkapitein en en Feenstra Jan beide te Leeuwarden maken bekend in een poster
dat zij met de Stoomboot”Hoendiep” een dagelijkse Dienst behalve op Zondag zullen uitvoeren tussen Leeuwarden en
Harlingen met een aansluiting op de Stoombootdienst Harlingen op Amsterdam van Gase Joh. A. enz. jaar 1895 (4)
Gasignet P. te Noordwolde, 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)
Gasignet P. te Oosterwolde, 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)
Gasinjes P.---- Nicolai R., Siderius M. en Gasinjes P. een document waar hun naam onder staat als gecommitteerden bij
resolutie der Commissie om te examineren de missive van de heer Pel K. P. geschreven te Dragten 10 mei j.l. het betreft de
klagten over de onevenredigheid van de impost op het middel van de Turf onder de missive staan de handtekeningen van
Nicolai R en Pel K. P. enz. jaar 1814 (23)
Gasinjet J. Ontvanger voor de Rijks Directe Belastingen en Accijnsen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Turf Impost aan de Draaibrug te Dragten hij was te dicht bij de huizen en een steen enz. de chirurgijn
Camminga en ook genoemd de heer Suringar enz. jaar 1815 (1)
Gasinjet M. Logies van2 geaprehendeerde vrouwen ‘snachts van 14 tot 15 Januari 1809, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,
Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het
voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Gasinjet M., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Gasinjet Matthijs, Kastelein te Balk, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de
Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)
dossier 12
Gasinjet P---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot
Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is
ondertekend door Doesburgh van W. Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne,
Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P.
Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4)
Gasinjet P.---- Breugel van ….? Directeur der Directe Belastingen geeft kennis van het overlijden van de heer Veening ….?
Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde vraagt ter vervulling van die vacature voor de heer Attema E. wordt ook genoemd
de heer Gasinjet P. Oud Inspecteur van het middel op Turf enz. jaar 1813 (3)
Gasinjet P. er bestaan geen redenen tegen de voordracht van hem als percepteur over Noordwolde en Oosterwolde enz. jaar
1814 (1)
Gasinjet P. Gemeente Ontvanger Onderwerp : de ontvangsten over 1814 enz. jaar 1815 (1)
Gasinjet P. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld
met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)
Gasinjet P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie
over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)
Gasinjet P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie
over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)
Gasinjet P. Maatschappij van Weldadigheid lid van de commissie van Landbouw in Friesland en Leden van de Maatschappij
van Weldadigheid , jaar 1821 (1)
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Gasinjet P.---- Riesen van J. W., Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde en de tot Percept provisioneel gequalifiseerde
Heer Gasinjet P. en Riesen van J. W. heeft overgedragen enz. tevens staan hun handtekeningen onder dit document enz.jaar
1814 (3)
Gasinjet P. te Oosterwoude , Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te
voldoen. Enz. jaar 1823 (2)
Gasinjet P., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker D.H.,
Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans Smeding P.,
Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker
Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,
Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds, Greuve J. K. de, Pas, E. jaar
1823 (47)
Gasinjet Pau…s,Controle Heerenveen , 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)
Gasinjet Paulus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten
van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Gasinjet Paulus 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)
Gasinjet Paulus hij wordt vermeld in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van
Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2)
Gasinjet Paulus Landbouwer te Oosterwolde, hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage voor het
fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2)
Gasinjet Paulus te Oosterwolde en Noordwolde, 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)
Gasinjet Paulus---- Vening J. G. door zijn overlijden is er een vacature ontstaan van percepteur der directe belastingen in
Oosterwolde en Noordwolde en er wordt voorgedragen Gasinjet Paulus gewezen inspecteur van het middel op de Turf en hij
wordt provisioneel gequalificeerd tot de waarnemeing enz. jaar 1814 (1)
Gasinjet Paulus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Noordwolde 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)
Gasinjet Paulus,Controle Gorredijk , 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)
Gasinjet---- Smit G. wegens afwezigheid van zijn vader neemt hij het belastingkantoor te Donkerbroek waar voor 10 dagen,
ook genoemd Falkama de Burgh? Aldaar en de ontvanger Gasinjet enz. jaar 1823 (1)
Gasinjet T. hij neemt 14 dagen verlof om familiezaken in Amsterdam en Hoorn te regelen tijdens zijn afwezigheid wordt zijn
kantoor waargenomen door Smit Klaas Lykles zijn geemployeerde jaar 1818 (1)
Gasinjet T. hij verzoekt een verlof voor 18 dagen in de maand april en de Grietman van Ooststellingwerf geeft het advies aan
de Gouverneur dit toe te staan enz. en Smit Klaas Lykeles neemt kantoor der Belastingen voor 18 dagen waar i.v.m. het
verlof van de ontvanger Gasinjet T. die naar Holland moet jaar 1822 (2)
Gaspard Louis Adrien Graaf van Limburg Stirum enz. gecompareerd Bonnes Jan oud 55 jarenTimmerman te Kollum en
Keuning Andries 38 jaar Timmerman aldaar geburen der overledene welke ons verklaard hebbende dat Alstorphuis Willem
Gerard oud 80 jaren zonder beroep te Kollum weduwnaar van Gerbens Pietje geboren te Appingadam en zoon zijner wijlen
ouders Alstorphius Hendrik en Wastenberg Anna Maria op den 19e dag der maand januari in den huizing nummer enz. te
Kollum is overleden enz. jaar 1837 (4)
Gassman Anton, Alteshoven is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
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)
Gast J. Mz. 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)
Gast Lammert Everts wonende te Pekela op zijn requeste is goedbevonden voor het schip de Vrouw Gerdina met Kapitein
Lammert Everts Gast thans liggende te Harlingen een Zeebrief te verstrekken enz. jaar 1825 (3)
Gasthuis---- St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder de handtekeningen
van Voorzitter en Secretaris een vergunning voor slootdemping en een uitweg enz. naar de rijksweg met de toestemming en
de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk) enz. jaar 1915 (11)
Gasthuis St. Antoni Gasthuis--- Cantor Visscher T. als boekhouder van het St. Antoni Gasthuis te Bolsward dewelke aan de
Rentmeester van de Benificialen van Bolsward heeft verkogt enz.enz. Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is
bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)
Gasthuis-- St. Antony Gasthuis, 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 Friesland
jaar 1819 (4)
Gasthuis Vredenhof---- Dronrijp, Gasthuis Vredenhof , Beijma J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening,
administrateur verzoekt vergunning voor een uitweg te maken naar de straatweg kadastraal bekend onder enz. enz. , jaar, met
de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)
Gasthuis, St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden het bestuur verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Deinum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
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Gastrik H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Gates Iemke-- Harms Wiepke geboren en gewoond hebbende te Horden vrouw van Gerrit Fohs Harms en van Iemke Gates
vrouwe van Jan van Houten geboren en woonachtig te Leerenveen ? (Heerenveen?) en in het tuchthuis te Vilvorden overleden
jaar 1823 (1)
Gatjes Lolke (de weduwe) te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den
storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Gatses Lieuwe , Thuinhout A. Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt jaarpagt van de Stadshuis van eerst
genoemde, , Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732
en 1749 enz. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een
brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De
Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz.
en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Gatsonides Tjepke Ijsbrands wonende op het Zuidvliet te Leeuwarden, Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te
Leeuwarden , met een staat van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841(11)
Gatsonides Dirk Hendriks, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen
info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Gatsonides F. Y. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd Staat van kosten van Schatting en
telling welke de Schatters over het jaar 1839-1840 aankomen, voor zodanige Percelen welke buiten die termen van
belastbaarheid zijn gebleven in de Gemeente St. Jacobi Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatsonides H. te Dockum 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)
Gatsonides H. te Dockum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Gatsonides H. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel 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)
Gatsonides H. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Gatsonides H. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Gatsonides H. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland
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 (8)
Gatsonides H. te Dokkum 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)

Gatsonides H. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Gatsonides H. te Dokkum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Oostdongeradeel 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)
Gatsonides Hendrik IJsbrand---- Boer de Douwe Martens hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of
Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Osinga Pier Nammes
en Gatsonides Hendrik IJsbrand enz. jaar 1856 (5)
Gatsonides Hendrik IJsbrand, Handelaar in het groot, staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland het betreft Aangifte Biljet wegens het Patentregt voor het jaar
1840/1841 hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen ook een door hem geschreven en
ondertekende brief in het dossier enz. jaar 1841 (14)
Gatsonides Hendrik IJsbrands ---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma
Blauw Sijbrand Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D.
no. 136 verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te Dockum,
een Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands genoemd, verder
eene huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den Uithoorn gevestigd tevens
wordt de waarde van het onroeren goed enz. vermeld jaar 1840 (9)
Gatsonides Hendrik---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de verpligting
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ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van Harich zou
komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse
Alles en Jong de Meinse Robijns jaar 1814 (7)
Gatsonides Jouke Jelgershuis Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun
tractement. Jaar 1824 (2)
Gatsonides Jouke, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824 (2)
Gatsonides T. H. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter 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)
Gatsonides T. IJ. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter 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 met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Blija,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatsonides T. IJ. wordt als Schatter der Belastingen 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 met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatsonides T. IJ. wordt vermeld als schatter 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 met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatsonides Tjepke IJsbrands , hij heeft zijn functie als onderwijzer te Boornbergum en Kortehemmen heeft aangenomen enz.
jaar 1820 (1)
Gatsonides Tjepke IJsbrands bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd op de school te Boornbergum en
Kortehemmen enz. jaar 1820 (1)
Gatsonides Tjepke is aangesteld als onderwijzer 3e klasse te Lutkewierum, wordt ook genoemd de schoolopziener Visser H.
W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1819 (1)
Gatsonides Tjepke Ysbrands aanvaard zijn functie als schoolonderwijzer te Rinsumageest jaar 1824 (2)
Gatsonides Tjepke Ysbrands zijn aanstelling als schoolonderwijzer te Rinsumageest jaar 1824 (3)
Gatsonides Tjipke Hendriks staat in een document Controle Harlingen 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 (4)
Gatsonides Tjipke IJsbrands te Leeuwarden wordt vermeld als schatter 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 het Kantoor Deinum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatsonides Ysbrandus Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar
1879 (4)
Gatsoniedes Tjepke Ysbrandes gepensioneerd schoolonderwijzer te Leeuwarden, hij solliciteerd naar een ander functie enz.
jaar 1841 (3)
Gatzes Gerrit---- Taekes Syke weduwe van Gatzes Gerrit hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum
die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de
mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel
lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen
hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz.
enz. jaar 1813 (4)
Gatzes Klaas moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Gatzes Luitjen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega
en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Gatzes Sybreg moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
GatzeTjerks Yntema,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen 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)
Gatzonides F. IJ. staat in een document Controle Bergum 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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Gatzonides H. IJ. van beroep Handelaar te Dockum het betreft de toestemming voor 920 kannen Wijn uitgegeven te
Rotterdam enz. jaar 1841 (3)
Gatzonides Hendrik---- Pieters Jantje zich thans bevindende te Ackrum aldus geven de Armvoogden van Ackrum met alle
eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland en aldaar onderhouden geworden en in het
huwelijk zijn geweest met Gatzonides Hendrik nu Hendrik is overleden en Jantej te Harich geboren moet zij aldaar worden
onderhouden enz. jaar 1814 (1)
Gatzonides Hendrik---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de verpligting
ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van Harich zou
komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse
Alles en Jong de Meinse Robijns jaar 1814 (7)
Gatzonides Hinderik Dirks---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes
Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum verklaren zeer wel gekend te
hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met Pieters
Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen dit
document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout van Akkrum tevens een brief van de
Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is ondertekend door
Finnema Auke H. , Akker van der A. G. enz. jaar 1814 (5)
Gatzonides J. H. staat in een document Controle Leeuwarden 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)
Gatzonides Jouke Jelgershuis staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau
kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Gatzonides Jouke Jelgershuis 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)
Gatzonides Jouke, 439 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)
Gatzonides T. H. ---- Meindersma J. Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele
belasting diens 1838/39, beschrijvingsbiljet, door de Rijksschatters Gatzonides T. H. en Hanius J. geteld 22 deuren en
vensters enz. ook een brief van Meindersma J. door hem ondertekend ook een aanslagbiljet enz. jaar 1839 (19)
Gatzonides T. H. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd Staat van kosten van Schatting en
telling welke de Schatters over het jaar 1839-1840 aankomen, voor zodanige Percelen welke buiten die termen van
belastbaarheid zijn gebleven in de Gemeente St. Jacobi Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatzonides T. H. Schatter der Belastingen in een document genaamd Taxatie Kosten wegens onbelastbare perceelen
opgemaakt ten behoeve der Schatters van de Gemeente Leeuwarden over het Dienstjaar 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Gatzonides T. IJ. staat in een document Controle Leeuwarden 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)
Gatzonides T. zijn benoeming en aanstelling als schoolonderwijzer te Lutkewierum en ziijn post heeft aanvaard enz. jaar 1820
(1)
Gatzonides Tjepke Hendriks staat in een document Controle Leeuwarden Inspectie Dronrijp 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)
Gatzonides Tjepke Hendriks winkelier te Leeuwarden, Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met
een staat van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (11)
Gatzonides Tjepke IJsbrands staat in een document Controle Leeuwarden Inspectie Dronrijp 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)
Gauci? M.?---- Tjerpstra Tjebbe, Vleeschhouwer te Wirdum Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt
door Commiessen Duisenberg J. C. en Gauci? M.? ten zake als Inlandsch Kramer niet behoorlijk te zijn gepatenteerd er
wordt hem een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging jaar 1825 (2)
Gaudin Jean- François 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
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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)
Gaukes Akke 08-10-1828 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Gaukes Akke, 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 enz.jaar 1828 (3)
Gaukes G. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den
18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Gaukes Grietje 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 358
Gaukes Grietje, 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 enz.jaar 1828 (3)
Gaukes Sikke komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een
brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De
Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz.
en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Gaukes Wierd, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari
1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Gaukes Wopke moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Gauma F. S. 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
Gaun Jacob Jans 84 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 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)
Gauthier Pierre Joseph hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der
Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)
Gauthier Pierre te Sneek, Gewezen ontvanger der registratie te Sneek, de ontvanger der Directe Belastingen Jongbloed J.
schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat hij nog 29 paspoorten van eerstgenoemde in zijn bezit eeft enz. jaar
1814 (1)
Gauthier Pierre te Sneek, heeft tegoed wegens zegels voor de burgelijke registers , wordt vermeld in een document de heer
Schout van Jorwerd verlangd dat uit de onvoorziene uitgaven dienst 1813 enige kosten voor de arrestatie van eerst genoemde
worden voldaan enz. jaar 1814 (3)
Gauthier Pierre te Sneek, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het
vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne
boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3
Gauthier Pierre te Sneek, vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den
15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Gauthier Pierre te Sneek, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement
Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)
Gauthrein François Geb.6-4-1797 Pralen. Gegageerd Korporaal bij het Oost-Indisch leger “Heeft door eigendunkelijk verblijf
buitens’lands het genot van het aan hem verleend gagement verbeurd”. 1839
Gauw J.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en
Radersma K. P. en na het bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd
Schuitemaker J. die zij hadden voorgedragen enz. jaar 1815 (2)
Gauw Jan te Joure benoemd tot schoolonderwijzer te Joure en zijn functie aanvaard, jaar 1824 (2)
Gauw Jan, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info)
met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Gauw Jan, zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Joure jaar 1824 (3)
Gauwes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gaven H. C. Schipper op de Drie Vrienden staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten
en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land
het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Gavere de A. (Amelius) Schout van Oosterend schrijft en tekend een brief aan de Commissaris Generaal van Vriesland
Onderwerp: dat de Kust Cannonniers niet Cantons maar Ringsgewijze is geschied en dat enz. jaar 1814 (2)
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Gavere de A. Amelius)----Steeg Jan Janzen van beroep Huisman te Oosterend, Lid van de Municipale Raad van Oosterend
wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Gavere de A. (Amelius) de Schout der Gemeente bij zijn
afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Gavere de A. (Amelius).----Jelles Douwe Jelles, Rispens K. R. en Jan Jans H….? Ondertekend een brief samen met de Schout
Gavere de A. (Amelius) en met enkele andere zetters dat zij liever als zetter ontslag nemen dan blootgesteld te zijn om werk
door ons op hogere autoriteit verrigt zonder dat ons in ons zelve enige abuis is aangewezen enz. enz. jaar 1816 (3)
Gavere de A. (Amelius).----Kolk van der Hendrik Willem te Wommels voormalig Secretaris wordt voorgedragen tot
Secretaris der Gemeente Oosterend door Gavere de A. (Amelius) de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)
Gavere de Auke 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)
Gavere? De A.---- Landung Hendrik te Oosterend ophoudende, De schout van Oosterend Gavere de A. (Amelius) schrijft en
ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland dat hij eerstgenoemde moest opsporen, arresteren en
transporteren naar Leeuwarden en eene Smidstra Eeltje Henkes te Hijdaard, houdende hij daaraan heeft voldaan en nu de
kosten in rekening brengt enz. enz. jaar 1814 (1)
Gaykema Hendrik Harkes, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens
en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Gaymans A. A. in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , 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)
Gaze Joh. A. Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Gaze Joh. A. Schip de Stad Zwolle, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven
van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Gealama Joost 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)
Geallieerde legers---- Augustinusga, Buitenpost, Anjum, Collum, Leeuwarden een staat van Leverantien aan de Geallieerde
legers bij het doortrekken van Russisch Keizerlijke Kozakken in het laatst van 1813 en het begin van 1814 ter voldoening enz.
enz. jaar 1814 (4) dossier (12)
Geameraad M(arcus?) 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)

Gebel A. (de weduwe) zij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816
(4)
Gebel Johannes gediend hebbende bij het alg. depot Landmacht op 07-01-1824 met het schip de Vrouw Maria naar Oost Indie
vertrokken kapitein van het schip is van den Boy jaar 1825 (1)
Gebel Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Gebel Oeke, 214 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)
Gebel R. C., .---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te
Harlingen, verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel, Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C., Dam van J.
beide te te Schoterland, Elsinga F. R, te Weststellingwerf tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de
maatschappij koste in 1840 , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8
Gebel Rinkje Christiaan de Gemeente Schoterland is zijn/haar 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)
Gebel Rinkje Christiaans, Oudeschoot is de plaats van waar opgezonden en Schoterland 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)
Gebel S. nr. 65 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)
Gebel Sijbren---- Damstra Jan Jacobs van Schiermonnikoog gediend bij het voormalige 9e Bat. Inf. van Lignie en Hartogs
Hesse plaatsvervanger van 1814 voor Gebel Sijbren van Harlingen behoort hebbende tot het 1e Bat. Inft. Jaar 1825 (1)
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Gebel Willem Pieter te Leeuwarden (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke
door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz.
jaar 1841 (8)
2
Ged. Staten Inkomsten en uitgaven tevens opbrengsten van de kanaal brug en opslaggelden van 1 mei 1898 tot en met 30 april
28-08-1902
1899 met vermelding van de naam van de bruggen ook een staat van het aantal stoomschepen en schepen gedurende juni 1898
– mei 1899 door de bruggen gevaran en julli en oktober 1898 door de bruggen gevaren Dossier (16)
915
Geddes Thomas---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
14-12-1819
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij
liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en
Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een
verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door
hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel
wonende te Nes als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen
welke uit het schip de Albion, Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met
goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn
lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door
Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst
zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na
enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te
brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon
de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in
het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….? Verder
genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en Fockema E. enz. jaar
1819 (39)
162, 38
Geeder J. C? Nes Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
27-02-1917
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
399
Geel van Marijn, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
08-07-1816
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
162, 25
Geele de D. te Berlikum Schip de Koopmans Welvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
27-02-1917
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
274-a, 25
Geele de D. te Berlikum Schip de Koopmans Welvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
28-02-1918
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
244
Geelen Machiel Antoon * 24-01-1796 Maastricht wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door
06-06-1817
de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige
onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun
incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag
zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare
tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
04-02-1825 5- Geelen van P. , Landmeter van beroep, Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door
A
hem te ontvangen geld van de belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt
vermeld enz. jaar 1825 (4)
565-1
Geelen, van Arie Geb. Woerden, laatst gewoond hebbende te Woerden. Brigadier10-5-1836 Overleden te Makassar (Id) ,
08-06-1837
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)
1262,
Geeles Hijlke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
2e blz. van
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
kolommen
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
50 / 49
Geeles Jouke ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige
18-12-1817
algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van
Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de
vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 ,
voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen jaar 1817 (33)
785/9
Geelkerken van L. Kapitein van Rotterdam naar Batavia staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en
Bladzijde 1
Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke
07-05-1839
schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Deel 2
Geelof Anne , 7e Reg. Veldartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 181
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1898
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Deel 2
Geelof Anne, 7e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 185
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1898
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Deel 2
Geelof Anne, 7e Regiment Infanterie gaat naar gaat naarde Middelandsche Zee, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt
Blz. 207
naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
00-00-1899
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1899 (2)
Deel 2
Geelof Anne, 7e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 187
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1898
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
328/27- 9
Geelof Johs. nr. 207 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
03-04-1841
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)
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GeelofAnne, 7e Regiment Infanterie gaat naar Engeland, 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)
Geelsma J. A. (Gerlsma?) te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5
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)
Geelsma J. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde 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)

Geelstra Postma Gerben te Dragten 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)
Geelvinck Margaretha Lievina x Heufft Daniel Gerrits de erven van, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen
door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem Schmidt J. H. ,
jaar 1818 (3)
Geelvink Agnes Maria de erven van, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door
De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Geelvink Hibrich Kapitein op de Maria Louisa
Geen Butter Geel 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)
Geer de ….? aan de Vuursche, 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
Geer de B. R. (Jonkheer) te Lienden 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)
Geer de B. R. (Jonkheer) te Lienden, 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)
Geer de B. R. (Jonkheer) te Vreeland, 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
Geer de B. R. Jr. te Lienden 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)
Geer de J. H. te Harlingen Hij is benoemd tot conroleur der der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde
standplaats enz. jaar 1822 (3)
Geer Jr. B. R. te Lienden 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)
Geerdersma Jedie Fedie Gedie? 450 Franeker 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)
Geerdink Hendrikus Jacobus geb. Amsterdam 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)
Geerink Hendrik 369 is zijn volgnummer en Wolde (ov) 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)
Geerks---- Gerks of Geerks Auke te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt
op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Geerligs G. te Dragten Kapitein der 2e Compagnie van het 8e Bataillon Landstorm die een brief schrijft en ondertekend aan
Eijsing van B. P. Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Geerligs G. , Capitein 2e Comp. Landstorm te Dragten hij schrijft een brief aan de Schout van Dragten en ondertekend deze
betreffende het verloop van de Wagt te Dragten enz. jaar 1814 (2)
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Geerligs G. 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)
Geerligs G. te Drachten Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Geerligs G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Geerligs G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Geerligs G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Geerligs G.., ---- Eijsing van B. P. Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm te Beetsterzwaag verzoekt hoe hij moet
handelen ten 1e om de Veerschippers enz. en ten 2e omtrent de officieren en onderofficieren die weigeren de vereischte
distintive tekenen aan te schaffen enz. verder worden genoemd Bosma….?, Geerligs G ., Veenstra H, s., Kielstra E. R., IJest
K. D. en Schurer B. enz.. jaar 1814 (9)
Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Geerligs H. ---- Geerligs Petrus Clemend wonende te Dragten benoemd tot een persoonlijken activen Schutterlijken dienst in
Dragten en wil vrijstelling enz. verder genoemd de Kapitein Meulen v.d. Joahannes enz. hij ondertekend met H. Geerligs enz.
jaar 1815 (3)
Geerligs Harmen Hendriks, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en
reeds door de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)
Geerligs Harmen Hendriks, Winkelier, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Geerligs M. te Dragten 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)
Geerligs M. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten
van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Geerligs M. te Dragten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland 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)
Geerligs Minne te Drachten 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)
Geerligs Petrus Clemend---- Pel K. P. Ontvanger der Belastingen te Dragten verzoekt verzoekt tot tijdelijke waarneming ook
al i.v.m. zijn ikomen voor een gezin met 11 kinderen, tevens beveelt hij zijn stiefzoon Geerligs Petrus Clemend aan voor enz.
enz. jaar 1815 (1)
Geerligs Petrus Clemend staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van
Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Geerligs Petrus Clemend wonende te Dragten benoemd tot een persoonlijken activen Schutterlijken dienst in Dragten en wil
vrijstelling enz. verder genoemd de Kapitein Meulen v.d. Joahannes enz. hij ondertekend met H. Geerligs enz. jaar 1815 (3)
Geerling Jean Frederic staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Franeker in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Geerling Laurens, Kanonnier 2ste regiment artillerie * 30-08-1816 Rotterdam, 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)
Geerlings ….? Luitenant Kwartiermeester tot secretaris van de Krijgsraad hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van
Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te
Dragten enz. jaar 1814 (1)
Geerlings G. Schatter der Belastingen in een document genaamd Taxatie Kosten wegens onbelastbare perceelen opgemaakt
ten behoeve der Schatters van de Gemeente Leeuwarden over het Dienstjaar 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Geerlings Geert---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een
brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz.
en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman
Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz. en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende
hand toe te reiken enz. tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour J. N. (Jacob Nanning)
Baron du. ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80 en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes
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te Hijum, Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie, Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan
Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum, Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob , Geerlings Geert 1822 (14)
Geerlings Geert staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Geerlings Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Geerlings Geert,---- Reitsma Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de
Pieter Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, de Grietman van
Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van de crediteuren
te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5)
Geerlings Hendrikus Geb. Schiedam, laatst gewoond hebbende te Delft. Flankeur6-12-1836 Overleden te Weltevreden
(Batavia) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Geerlings Pieter 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)
Geerlins G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Geerp T. de weduwe Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd 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)
Geersma Alle Heines 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Geersma Gerlof Egberts, Arbeider ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens
en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Geert Gales Koolstra 9 jaar hij staat vermeld op een document van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te
Ommerschans enz. jaar 1823 (2)
Geert Jannesjen de dochter te Makkinga, 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)
Geert v.d. Teunes 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 1897 (2)
Geerts ….? te Joure, 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)
Geerts ….? Sergeant De vrouw van hem blijft agter met 3 kinderen na zijn vertrek met de Kustkannonniers van Oostmahorn
zij hoort thuis te Leeuwarden enz. jaar 1813 (2)
Geerts 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 J. H. Dijkhuizen 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)
Geerts A. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Geerts Albert 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)
Geerts Albertje 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 138
Geerts Anne Geerts 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)
Geerts Anne Geerts, 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)
Geerts Anthoon huurt een stuk Land gelegen in de Mieden onder Hollum enz. enz. Hij komt voor in een document van
Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821
(7) (hele document 13 )
Geerts Antoon huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Foppen Eg onder enz. enz. Hij komt voor in een document
van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar
1821 (7) (hele document 13 )
Geerts Antoon huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Jelmer Eg onder enz. enz. Hij komt voor in een document
van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar
1821 (7) (hele document 13 )
Geerts Berend, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Geerts Dirk * 20-11-1796 Beilen in Drente wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de
Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige
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onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun
incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag
zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare
tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Geerts Durk, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815
(5)
Geerts Eelkjen weduwe van Wildriks P. Winkelierske te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie
der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige
gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij
in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier
(11)
Geerts G. en Geerts S. het betreft hun ontvangen request houdende verzoek om afbetaling van 500 cum intrest wegens hunne
Pretentie op deze gemeente Joure het betreft het opbouwen van een openbare school enz. ook genoemd Jong de Klaas Klazes
van beroep Coopmante Joure die een obligatie van 1812 ten laste van de gemeente Joure enz. brief is ondertekend door de
Schout van Joure Everts A. (Arend) jaar 1814 (1)
Geerts G.---- Geerts S., Geerts G. en Jong de Klaas Klazes, de Schout van de gemeente Joure heeft voorgedragen om aan
voornoemden de mandaten af te geven ter mondante van 2100 franken wegens aflossing van capitaal enz. jaar 1814 (2)
Geerts G. S. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Geerts Geert zijn rekening wordt betaald wegens Militaire Transporten enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Geerts Gerlof Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Geerts Gerrit te Joure voormalig adjunct schout aldaar wordt voorgedragen voor de functie van tot Zetter i.p.v. Pot Sjoerd
Mintjes enz. jaar 1817 (1)
Geerts Gerrit wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Geerts Gerrit Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.),
mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)
Geerts Gerrit---- Rinkes Jan Jans, Haan de Auke, Jong de Klaas Klazes, zij brengen samen op fl.3500.= tot aankoop van een
huizing zijnde naastgelegen aan de oude kinderscholen op de Joure zonder welke aankoop de Nieuwe scholen enz. enz.
,Onderwerp een Obligatie enz. een brief op gezegeld papier wordt gesproken over intrest enz. deze brief is getekend door
Geerts Siemon en Geerts Gerrit enz. jaar 1814 (7)
Geerts Gerrit te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Geerts Gerrit wegens geleverd enz. in 1810, Hij staat op een lijst van schuldeisers van de gemeente Joure als volgt: wordt
ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en
belastingen enz. jaar 1814 (7)
Geerts Gerrit wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (8) dossier (21)
Geerts Gerrit, ---- Eyck van Wieger voormalig Secretaris en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente bestuur
van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met december
1811 tegoed hebben en wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij
voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend door Geerts
Gerrit, Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom
en Blindheid zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16)
Geerts Harmen te Amsterdam ,------ Hottinga van Willem Hanses, beurtschipper van Sloten op Amsterdam , Onderwerp ;
het verschepen van 22 runderen komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de
koeien zijn van de navolgende personen, Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te
Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam, worden verder
nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik in de wouden achter Balk, Geerts Harmen te Amsterdam ,
Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke, Koopmans Ulbe
Alberts te Oosterzee, jaar 1841 (7)
Geerts Harmen wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Geerts Hette Sijmons 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Geerts J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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)
Geerts Jacob wegens geleverde steengoed voor de barak te Paezens, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van
zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Geerts Jan---- Hendriks Jeltje weduwe van Geerts Jan die te kennen geeft te kenne in een door haar geschreven en
ondertekende brief dat de Diaconie der R. C. Gemeente te Lemmer sedert de dood van haren man voor ongeveer 1 maand is
overleden te Lemmer naar het scheen zij onverpligt hadden gedacht om aan haaren kinderen eenig onderhoud te verlenen dat
de Diaconie tenminste haar met haaren 5 kinderen het huisje waarin enz. enz. dat zijn uit haar huisje is gezet en dat zij te Balk
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bij de R. C. Gemeente had verzocht voor onderdak maar dat haar onderdak en voedsel is geweigerd en zij met hare 5 kinderen
zonder eenig voedsel en onderdag onder den Blooten hemel moeten enz. maar dat hare zuster te Balk wonende haar voor 1
nacht enz. enz. jaar 1825 (10)
Geerts Jan Nicolaas 447 is zijn volgnummer en Zutphen 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)
Geerts Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma
van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Geerts Janke Stolte Theunis M. , 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)
Geerts Johannes 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)
Geerts Johannes---- Kloosterman H. en Geerts Johannes, Kustkannoniers er is door de burgemeester van Leeuwarden het
nodige onderzoek gedaan maar waarschijlijk ez. jaar 1815 (1)
Geerts Johannes---- Kloosterman Hendrik en Geerts Johannes beide wonende te Leeuwarden en als Kust Kannonniers in ‘s
lands dienst geweest en dat zij voor 6 jaar zijn aangenomen en nog tegoed hebben aan loon de eerste Vijftig Car. Guldens en
de laatste Vijf en Twintig Car. Guldens dat zij wegens het naderende winterseizoen enz. enz. en dat in deze de heer Terhorst
Joh’s steeds een weigerend enz. gepasseerd bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. jaar 1814 (1)
Geerts Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Geerts Johannes, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150
en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Geerts Klaas wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Geerts Klaas te Sexbierum, 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)
Geerts Klaas wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Geerts Leffert, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins
als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger,
Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met
het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens
eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Geerts Lijkel staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 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)
Geerts Lijkel wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde 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)
Geerts Lucas ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant
in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Geerts Luite wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Geerts Mient wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Geerts Mient, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Geerts Pier, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
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Geerts Pieter * 25-07-1797 Steenwijk wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris
Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onderofficieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel
slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn
weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen
ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)
1316 lijst 3-L. Geerts Rinke te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
22-10-1814
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)
1262,
Geerts Rinze, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
6e blz. van
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
kolommen
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
46/16, 254
Geerts S. & zoon Joure Scheeps- bouwmeesters jaar 1841
14-01-1841
85
Geerts S. en Geerts G. het betreft hun ontvangen request houdende verzoek om afbetaling van 500 cum intrest wegens hunne
09-02-1814
Pretentie op deze gemeente Joure het betreft het opbouwen van een openbare school enz. ook genoemd Jong de Klaas Klazes
van beroep Coopmante Joure die een obligatie van 1812 ten laste van de gemeente Joure enz. brief is ondertekend door de
Schout van Joure Everts A. (Arend) jaar 1814 (1)
399 blz. 6
Geerts S. te (Heerenveen), ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
29-08-1816
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)
136
Geerts S., Geerts G. en Jong de Klaas Klazes, de Schout van de gemeente Joure heeft voorgedragen om aan voornoemden
28-02-1814
mandaten af te geven ter mondante van 2100 franken wegens aflossing van capitaal enz. jaar 1814 (2)
42
Geerts Siemon ---- Rinkes Jan Jans, Haan de Auke, Jong de Klaas Klazes, zij brengen samen op fl.3500.= tot aankoop van
27-01-1814
een huizing zijnde naastgelegen aan de oude kinderscholen op de Joure zonder welke aankoop de Nieuwe scholen enz. enz.
,Onderwerp een Obligatie enz. een brief op gezegeld papier wordt gesproken over intrest enz. deze brief is getekend door
Geerts Siemon en Geerts Gerrit enz. jaar 1814 (7)
58
Geerts Sijmen te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
02-04-1814
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
416-13
Geerts Sijmon wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
10-05-1821
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
410-11
Geerts Sipke Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
28-04-1815
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
574-5
Geerts Tjibbe de weduwe, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
06-07-1816
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Deel 2
Geerts v.d. Teunia, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
Blz. 158
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
00-00-1895
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
1316 lijst
Geerts Wiepke de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
2_R.
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
22-10-1814
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)
148
Geerts Willem te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
11e blz. van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
kolommen
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
10-02-1815
32-D
Geerts Ymkjen wed. Tevis Gauke, betreft het accepteren van haar ervenis door de kerk te Akkrum jaar 1824 (2)
17-03-1824
Deel 2
Geertsema ….? te Harlingen Kapitein op de Nimrod komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
08-03-1879
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 1879 (2)
708-5_25c
Geertsema A. J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
20-07-1841
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 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)
615-2, 25,2
Geertsema A. J. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel 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 (8)
2 deel 2
Geertsema van Wychel J. te Schildwolde wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur
Blz. 4
der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling,
04-01-1819
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
2 deel 1
Geertsema van Wychel Oud Ouderling te Schildwolde tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel als volgt:
Blz. 4
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818,
04-01-1819
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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Geertsma A. G. Arbeider te Beets, 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)
Geertsma A. G.---- Lijnden van F. G. A. B. verhuurder en Geertsma A. G. Arbeider en te Beets 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)
Geertsma A. in leven gehuwd met Hielkema Akke Wouters, 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)
Geertsma A. J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 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)
Geertsma A. 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)
Geertsma A. J. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel 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 (8)
Geertsma A. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 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)
Geertsma Andries Jans Dronrijp Veldwachter

Geertsma Andries Jans Dronrijp Veldwachter en Winkelier

Geertsma Geert te Zaandan hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Geertsma Hans Jans 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 Controle Bergum in het Kantoor Oostermeer, Gemeente
Oostermeer, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
583- 52
Geertsma Hendrik Geerts, Dorpwagter, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens
en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
138/7–5
Geertsma Hendrik wonende op het Zuidvliet te Leeuwarden Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden ,
00-00-1841
met een staat van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (13)
196
Geertsma Jacob geboren te bBeetsterzwaag wordt vermeld in een ondertekende brief van de Kapitein Kommanderende het
02-05-1816
depot van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat voornoemde onbekwaam zijn verklaard wegens de Hoofdplaag (Hoofdzeer) enz. jaar 1816 (1)
20-A
Geertsma P. S.---- Eysinga B. P. verhuurder en Geertsma P. S. Policie dienaar en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp;
Bladzijde 8-A Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden
21-05-1824
vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
20-A
Geertsma P. S. Police Dienaar te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde
Bladzijde 6
van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp,
21-05-1824
Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
988-3, 29
Geertsma S. te Terzool wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 1
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van
26-09-1839
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
716
Geertsma Thomas geb. 24-03-1884 Baard Burgerlijk beroep Bakker, Agent van Politie te Alkmaar hij solliciteerd naar de
20-06-1919
functie van Veldwachter te Jubbega gem. Schoterand, jaar 1919 (4)
555/16
Geertsma, K. ----Jellem, Bauke Justus (wijlen) betreft zijn beroep als schoolmeester en sollicitanten voor zijn betrekking op de
00-00-1841
school te Hijlaard met de cijfers van hun examen en wel; Geertsma, K. Hanewald, Johannes. Meyer, Tjibbe. Steegsma,
Arjen. 8 Juni 1841 (8)
1106-14
Geertzema Galtje Tammes * 27-01-1821 Midwolde zoon van Geertzema Tamme Galtjes† en Burema Etjen Tonnis† zijn
09-11-1840
voogd is Geertzema Pieter Galtjes staat 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 is vertrokken met het Bark Schip Anna Catharina met
Kapitein Bakker enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
1106-14
Geertzema Pieter Galtjes---- Geertzema Galtje Tammes * 27-01-1821 Midwolde zoon van Geertzema Tamme Galtjes† en
09-11-1840
Burema Etjen Tonnis† zijn voogd is Geertzema Pieter Galtjes staat 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 is vertrokken met het Bark
Schip Anna Catharina met Kapitein Bakker enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
1106-14
Geertzema Tamme Galtjes en Burema Etjen Tonnis staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen
09-11-1840
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)

8371

623/5
00-00-1841

6394

234
06-03-1815

8291

735/3, 34
23-07-1840
Deel 2
29-06-1899

9725

6000
6041

593
22-06-1815
880
05-12-1818

6424

609
10-12-1817

6383

83
23-04-1814

8375

708-5_25c
20-07-1841

8375

708-5_25d
20-07-1841

8380

833-2
24-08-1841
Menaldumadeel
988-3, 25
Bladzijde 2
26-09-1839

8211

8211

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

8211

988-3, 25
Bladzijde 4
26-09-1839

8285

615-2, 25,2
19-06-1840

9725

Deel 2
Blz. 155
00-00-1895
Deel 2
Blz. 163
00-00-1896
1061
31-12-1815

9725

5994

5988

512
28-06-1814

5986

238
01-04-1814
735/ 2
22-07-1840
30-C ongehuwden D.
21-05-1824

8291
6843

6865

1-C no. 46
24-01-1825

Geest de Gerrit Jans te Joure en aldaar overl. ----Visser Taetske Walles gehuwd met Smeden van Sybren Goris dochter van
Jonker Wipkjen Jacobs wordt ook genoemd Jonkers Trijntje Geeps, Onderwerp de nalatenschap van Geest de Gerrit Jans te
Joure en aldaar overl. Jaar 1841 (3)
Geest de Lieuwe Teunis (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)
Geest Minke L. te Rinsumageest Schippersche
Geest te Schiermonnikoog Kapitein op de Berenice 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 1899 (2)
Geest v.d. G. Borg voor een leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de
gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Geest v.d. Hendrik Klasen ondertekend het document als een der Bergers en Wagenaars-- Koch Johan Antoon van beroep
Schipper op het Tjalk Schip de Vrouw Maria bij Ameland op 04-10-1818 verder verklaren de Bergers en Wagenaars dat zij
ontvangen hebben van de strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (4), jaar 1818
Geest v.d. IJde Hendriks 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland 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 (3)
Geest v.d. J. J. te Tietjerk 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)
Geest v.d. S. L. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 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)
Geest v.d. S. L. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 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)
Geest v.d. S. L. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel 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)
Geest v.d. S. L. 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)
Geest v.d. S. L. 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)
Geest v.d. S. L. 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)
Geest v.d. S. L. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel 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 (8)
Geest v.d. Teunis, 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)
Geest v.d. Teunis, 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)
Geest v.d. W Leenhuis Vokeltje zij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van
Bewaschen aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)ioj is borg vooror
aar goederen door de belastingen enz. het eerste halfjaar aan enz. te worden enz. kerk beruste
Geest v.d. W. ---- Leenhuis Vokeltje Aanbesteding voor Bewasschen 5500 personen voor de gedetineerden te Leeuwarden,
met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Geest v.d. W.
Jaar1814 (4)
Geest v.d. W. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat enz. jaar 1814 (5)
Geest van der Minke L. van der Geest te Rinsumageest van beroep Schippersche onderwerp een procesverbaal/Bekeuring
(10)
Geest van der Adrianus, 426 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)
Geest van der Age Jans plaatsvervanger voor Hoekstra Foeke Durks, 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)
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Geest van der Anne---- 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)
Geest van der Antje Klazes---- Blijstra Anne Reinders van beroep Broodbakker te Harlingen het betreft het teruggezonden
verzoekschrift van hem strekkende tot het bokemen van een vergunning om een nieuwe Hypotheek te stellen het request door
hem ondertekend is aanwezig waarin vermeld dat Blijstra Jan Klazes in leven Winkelier te Blija aldaar overleden op 1 sept.
1835 bij Testament gemaakt het vrugtgebruik van zijne nalatenschap aan Geest van der Antje Klazes weduwe van de erflater
en Blijstra Klaaske Klazes weduwe Binderts Eeltje Tjallings te Grouw enz. jaar 1840 (6)
Geest van der Attenasius hij is nummerverwisselaar voor Rosema Willem hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen
informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen)
genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens
genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Geest van der Cornelis,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Geest van der Dirk Joh’s 02-11-1828 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Geest van der Dirk Johannes * 12-04-1820 Joure z.v. Geest van der Johannes en Rauwerda Lamkje Dirks Beroep Colonist
wonende Veenhuizen, z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale
Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Geest van der Doetje * 1838 dochter van Geest van der Hendericus en Heringa Geesje wordt vermeld in een document staten
van inlichtingen en op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en
opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)
Geest van der---- Elsma A. C. Wed, van der Geest te Appingedam, Groningen, De Ontvanger van de directe belastingen deelt
mede dat genoemde persoon zich thans ophoudende in het departement De Boven IJssel te Nimegen Jaar 1814 (2)
Geest van der Hendericus * 1796 Leeuwarden zoon van Geest van der Nicolaas en Elards Maria en gehuwd met Heringa
Geesje * 1802 dochter van Heringa Jouke Meints en Velthuis Doetje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen
en op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar
Ommerschans enz. jaar 1841 (4)
Geest van der Johannes---- Geest van der Dirk Johannes * 12-04-1820 Joure z.v. Geest van der Johannes en Rauwerda
Lamkje Dirks Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in
het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar
1839 (8) (17)
Geest van der Maria Catharina * 1836 dochter van Geest van der Hendericus en Heringa Geesje wordt vermeld in een
document staten van inlichtingen en op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar
gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)
Geest van der Nicolaas---- Geest van der Hendericus * 1796 Leeuwarden zoon van Geest van der Nicolaas en Elards Maria en
gehuwd met Heringa Geesje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en op deze staat wordt vermeld zijn
signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)
Geest van der Pieter, 139 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)
Geest van der Pieter, 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)
Geest van der S. L. te Dronrijp 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)
Geest van der S. L. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel 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 (8)
Geest van der Sybe L. te Dronrijp 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)
Geest van der Teunis , 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 1897 (2)
Geest van der Teunis naar Batavia, 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 1897 (2)
Geest van der Teunis 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 1896 (2)
Geest van der Teunis, 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 1897 (2)
Geest van der Teunis, 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)
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Geest van der Teunis, 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 1897 (2)
Geest van der W.---- Leenhuis V. Aanbesteding voor het leveren van wasgoed aan het huis van Arrest te Leeuwarden zijn
borg is Geest van der W. met hun beider handtekeningen, enz. enz. jaar 1814 (4)
Geest van der W.---- Meulen van der P. huisvrouw van Geest van der W. Binnenmoeder in het tuchthuis te Leeuwarden haar
verzoek tot pensioen is van de hand gewezen enz. jaar 1823 (1)
Geest van der W. ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en
Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz.
tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Geest van der Wopke---- Meulen van der Pietje 61 jaar vrouw van Geest van der Wopke Binnenmoeder in het Tuchthuis ,
komt voor in een document met 7 kolommen met veel info zoals b.v. dat zij sedert een jaar sukkelende en verzwakt is enz., ,
van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en
geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6)
Geest van der Wopke----- Wolter Willems, de uit Amsterdam gebrachte zeer zieke hier voor genoemde gevangene door de
doktoren heen gezonden met de mededeling dat aan hem toch niets te doen was. En hij daarop 3 tot 4 weken heeft
doorgebracht boven op de winkel enz. en op dringend verzoek van de Congierge Op de ziekenzaal is opgenomen maar 2
dagen daarna is overleden verder in dit document Feith Janna gevangene in de vrouwengevangenis met een ongemak aan haar
been, enz, verder in het kort; de heer Collart neemt haar bij de arm en geeft haar enige slagen in het gezicht en schopt haar tot
afgrijzen van de getuigen Geest van der Wopke Portier van beroep, Draaijer Minke, Ziekenoppaster, Vink Froukje
Ziekenoppaster jaar 1824 (7)
Geest van der Wopke, een lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde
kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Geest van der Wopke, Portier bij de bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement jaar 1824 (13)
Geestmeijer Hendrikus Coenraads te Wijmbritseradeel 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)
Geethlan Anders Kapitein op de Betty

Geets Benigna---- Walrabenstein Johan Lodewijk weduwnaar van Geets Benigna een staat waarin de overledene
gepensioneerde enz. verder de aangifte compareren de volgende getuigen Prop Kornelis Kornelis 47 jaar Justitie dienaar en
Jongschaap Pals Gerrits oud 37 jaar Ytigmeester beide te Wolvega wonende geburen der overledene (op 4 Oktober 1823 des
snachts en ene ure in huis 54 te Wolvega ) dat Walrabenstein Johan Lodewijk oud 80 jaren burgerlijk gepensioneerd geboren
te Schurstein, Koninkrijk Pruissen weduwnaar van Geets Benigna en zoon van Jan Frederik W. en van Catharina Elisabeth
beide overl. enz. jaar 1823 (4)
Geevers Benedictus, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Geevers Joseph, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Geezen van A. Landmeter der 1e klasse, aan hem wordt opgedragen de werkzaamheden van de meting voor het kadaster te
Menaldum, jaar 1821 (1)
Geffen van , Visiteur te Workum. krijgt verlof voor 12 dagen jaar 1824 (2)
Geffen van J. F. te Workum, Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den
Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2)
Geffen van Johan Frans---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen
(Rogmolen) de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de
beambten Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze
drie ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8)
Geffen van Johan Frans---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen
(Rogmolen) de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de
beambten Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze
drie ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8)
Geffen van, 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,
Gehasse Johannes, Regiment Grenadiers en Jagers gaat 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 1899 (2)
Gehekeld Vlas, ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch
Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G., Calkoen P. ,
Romijn P., Scholten J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
Geijzel Henry geb. 03-06-1800 Roode St. Agathe, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Geiken J. D. te Amsterdam Concessionaris ener stoomsleepdienst op eenige stromen, rivieren en kanalen in de provincie
Noord Braband, Limburg, Gelderland, Zuid en Noord Holland, Utrecht en Overijssel bij beschikking 9 April 1879 verzoekt
vergunning voor uitbreiding tot de keulsche vaart in de provincie Utrecht en het Noord Hollands kanaal de binnenvaarwateren
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tussen Amsterdam em Nieuwediep over Zaandam enz. tot de vaarwateren in de provincie friesland en Groningen , de
vergunning is op 19 April 1880 verleend jaar 180 (22)
Geiken S. te Amsterdam Concessionair ener Stoombootdienst Dossier(10) +Reglement en tarief(10)
Geimeraad H. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd
en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon
bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Gein van Gerardus---- Karels Numan Roelof te Leeuwarden, hij is gearresteerde deserteur, Cannonier van het 1e Bat. Art. der
Landm. te Groningen overbrenger dezes den Bombardier Gein van Gerardus te laten afvolgen enz. jaar 1814 (2)
Gein van Gerhards21 is zijn nummer, 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)
Gein van Otto, 201 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)
Geinterneerden ------- Gaasterland, onderwerp: Interneringsdepot met in het najaar 1914, 2500 ingekwartierde Belgen,
Militair Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en Huisman J. te Wijckel, Pel, Commandant van de Belgische groep
gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier jaar 1917 (21)
Geist Eleonora weduwe van Nicolai Klaas te Leeuwarden wonende , een verklaring van de Burgemeester van haar zedelijk
gedrag en armoede, jaar 1818 (1)
Geist Eleonora weduwe van Nicolay Klaas te Leeuwarden Soldaat bij de nationale garde, hij is gewond geraakt bij het beleg
van Delfzijl en in het hospitaal te Groningen overleden. En zij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een
pensioen enz. enz. jaar 1818 (3)
Gejas Michiel te Leeuwarden , onderwerp een gratificatie omdat hij in de veldslag bij Leuven waar hij de volgende
verwonding heeft opgelopen enz. enz. jaar 1841 (1)
Gekema S. J. te Joure wordt vermeld als schatter in de Gemeente Knijpe 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)
Gelauf Jacob, 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)
Geldeloos Gerrit Alberts te Franeker , verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat tengevolge van de
Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging van het vaderland in militaire dienst (8e reg. Inf.) is getreden hij
verzoekt nu om een functie als ambtenaar enz. enz. Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar
hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. ) jaar 1841 (5)
Gelder Arjen H., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816
(4) dossier (21)
Gelder Arjen Harmens te Hallum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Gelder Arjrn Harmens 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 Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815
(3) Dossier (15)
Gelder Beert Daams Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief met als
onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en
het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz. en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge
enz. enz. jaar 1814 (4)
Gelder Beert Daams voor Turf, Hout en Kaarsen, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over
1813 enz. enz. jaar1814 (4)
Gelder Beert Johannes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Gelder Beery J., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816
(4) dossier (21)
Gelder Daan Beerts 595 Vrouwenparochie 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)
Gelder David Aron, 371 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)
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Gelder de ….? de weduwe te Berlikum 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)
Gelder de Hendrik Antoine, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
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)
Gelder Tjeerd H., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816
(4) dossier (21)
Gelder v. Jan Pieters te Het Bildt 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)
Gelder van A. J. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Gelder van Andries Huwelijken van Miliciens jaar 1841 (1)
Gelder van Andries Wolterus te Harlingen 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)
Gelder van Cornelis Hilbrans 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)
Gelder van David Aaron, 518 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)
Gelder van H. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Gelder van Hessel Tobias staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier
met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (29)
Gelder van Hiske Cornelis---- Let van der C. N. ondertekend Q. F.een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Post
Klaas Klazen Kastelein te Sint Anna Parochie benevens zijn huisvrouw Gelder van Hiske Cornelis geven met eerbied te
kennen dat zij op den 3e van Lentemaand 1810 gekogt heeft van Sipkes Sjoerd en Hillebrands Neeltie echtelieden een Herberg
ten bedrage van enz.maar dat te leur wordt gesteld omdat Bildt de Klaas Jans gepensioneerd Officier gehuwd met de Dogter
van de vader van de verkoper een publieke Herberg op te rigten enz. jaar 1816 (3)
Gelder van J. D. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Gelder van Jan J., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Gelder van K. 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)
Gelder van Klaas hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document
betreffende de belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4)
Gelder van Klaas Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland
bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2)
Gelder van Klaas Klazes te Berlicum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Gelder van Klaas Klazes wonende te Berlikum wordt voorgedragen tot taxateur te Berlikum en daartoe geschikt is enz. jaar
1814 (1)
Gelder van Klaas lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie
paarden ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2)
Gelder van Kornelis Holwerd Wagenmaker Betreft Vergaan op Ameland schip de Jonge Theodoor Afschrift (28)
Gelder van Lolke Klazes Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens
gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)
Gelder van M. A. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Gelder van M. nr. 28 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
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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)
Gelder van N. N?. ---- 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)
Gelder van N. P. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum,
zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun
gemeente opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Gelder van N. W. , Huidenzouter te Dokkum verzoekt om vrijdom accijns op het zout met aanvraag lijst, enz. jaar 1841 (3)
Gelder van Nanne Willems te Dokkum, huidenzouterij, hij verzoekt vrijstelling van accijns op zout enz. jaar 1841 (5)
Gelder van O. te Minnertsga, 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)
Gelder van S. 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward 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)
Gelder van S. te Berlikum Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Gelder van S. te Bolsward Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Gelder van Samuel, 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. , 05-031917 (4)
Gelder van Samuel, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Gelderen Daan Beerts 40 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt 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)
Gelderen v. Hendrik 84 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e 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)
Gelderen van C. Kapitein is met zijn schip de Borcas op 3 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Riga, staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Gelderen van D. 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)
Gelderen van David Tobias, 435 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)
Gelderen van Hendrik 23 jaar, hij heeft zich schuldig gemaakt aan desertie en er wordt informatie over hem gevraagd ,
bijgevoegd een Extract uit het Stamboek waar in o.a. vermeld dat zijn vader is Ynze ….? En de moeder Heide van der Sophie
en verder zijn signalement enz. enz. jaar 1814 (2)
Gelderen van Hendrik, 439 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)
Gelderen van J. D., 768 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)
Gelderen van Johannes * 1816 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt
ontslag enz. jaar 1837 (8)
Gelderen van Johannes Leeuwarden 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)
Gelderen van Johannes, Vledder is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden 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)
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Gelderen van Nicolaas, Fuselier 3e afdeeling Infanterie * 09-06-1816 Amsterdam, 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)
Gelderen van Petrus Anne, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats
enz., jaar 1917 (5)
Gelderen van Willem, 155 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)
Gelderhuizen Jophannes, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst
hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Gelderland ---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen van den minister van
financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder Limburg jaar
1818 (3) hele dossier (8)
Gelderland, Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Gelderland zoals dat was in 1816. (4)
Gelderman Dirk Willem, 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)
Gelders Arjen Harmens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in 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)
Gelders Bernardus Arjens te Hallum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879 (3)
Gelders Bernardus Arjens te Hallum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Gelders Tjeerd Harmens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in 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)
Geldersma Hijlke Wytzes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Geldersma Sytse S. gepatenteerd Schoenmaker te Franeker Onderwerp; een procesverbaal van bekeuring, hij wil deze
bekeuring onvervolgt laten omdat hij ook al door het onvermogen van de bekeurder enz. enz. jaar 1825 (2)
Geldersma Aan Pieters 764 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)
Geldersma Aant 764 is zijn volgnummer bij de 4e 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)
Geldersma Aant Pieters * Franeker 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)
Geldersma Aant 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)
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)
Geldersma Hylke W. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Geldersma Jan Pieter 318 Franeker 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)
Geldersma Jan Willem, 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)
Geldersma Jetse Sijbouts te Wijmbritseradeel staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op
den 1e maart 1822 niet onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5)
Geldersma Lambartus Sijbouts Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en
Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)
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Geldersma Pieter Willem, 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)
Geldersma Willem, 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)
Gelding Lammert B. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van
de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten
van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Geldra Jetske †, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1837 (10)
Geldra Jetske †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1836 (5)
Geldra Pieter zoon van Geldra Jetske † en Dijkstra Sjoerd Jans (erkend door de vader ?), wordt vermeld op de Nominative
Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Geldra Pieter zoon van Geldra Jetske † en Dijkstra Sjoerd Jans (erkend door de vader ?) , wordt vermeld op de Nominative
Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid
opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Geldrop te Harlingen Kapitein op de Singapore 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 1875 (2)
Gelens J. te Terheijden bij Breda wordt vermeld in een staat der gewezen geëmployeerden bij het leger ter Velde in afwachting
van plaatsing provisioneel tot de laatste december a.s. een zeker wachtgeld is toegekend enz. jaar 1840 (6)
Geles Gele, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Geles Hijlke zijn meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca.
375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gelhuis Pieter Mattheus van beroep Grofsmid te Scharnegoutum staat vermeld in een document van Personen die wegens het
houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten in strijd met art. 291 van het wetboek enz. in de maand December
1839 zijn veroordeeld enz. jaar 1840 (5)
Gelinde ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen 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)
Gelinde P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Gelinde P. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)
Gelinde Pieter---- Altena van .? Y. schrijft en ondertekend een brief als Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente
Harlingen aan de gouverneur van Vriesland betreffende een attestatie van de heer Smith ….? dat de acte van onvermogen van
Gelinde Pieter Comies van de 3e klasse gestationeerd te Termunsterzijl met een eerbiedig verzoek enz. om arrest op zijn
tractement te leggen wegens de situatie van zijn huisgezin waarin zig thans bevinden vrouw en zeven zo goed als naakte
kinderen die door de ondersteuning van eenige mensen vrienden enz. enz. jaar 1817 (2)
Gelinde te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Gelkema Ytte Gelkes moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor
het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Gellofs D. 573 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)
Gelmers Gerrit Geb. Meppel, laatst gewoond hebbende te Meppel. Flankeur13-11-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Gelsma G. Jelle 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)
Gelsma Geert Jelle te Veenwouden komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der
Revolutie van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a.
hun beroep enz. jaar 1814 (4)
Gelsma R. H. Meester Boomsnoeijer te Munnekezijk, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur
van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma
Cornelis enz. jaar 1815 (10) (dossier 15)
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Geltema R. G. gewerkt voor de Vesting Delfzijl, zijn huisgezin ontvangt een leverantie van Hulshoff R. J. , wordt vermeld op
een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur
voor geleverde waren/diensten met de vermelding van de waren/diensten en het bedrag enz. jaar 1814 (7)
Geluk Pieter 164 is zijn volgnummer en Oostvoorn 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)
Gelver van Klaas hij ondertekend samen met de Burgemeester Dijkstra T. W. en andere leden van de Raad van Belkum een
document betreffende het invoeren van het fransche stelsel door het afschaffen van belasting op sterke dranken, grondlasten en
andere vaste panden tot op slechts f. 533.= enz. jaar 1813 (4)
Gelzema J. Schipper op de Twee Gebroeders

Gemeentebesturen (van alle gemeenten van Friesland) ----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder
besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Gemeentelijke herindeling, de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in
gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit
vermeld is. Jaar 1815 (12)
Gemert van Jacques, Tamboer 12e afdeeling Infanterie * 03-09-1813 Den Bosch, 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)
Gemser Hendrik , Lancier bij het Regiment Lanciers no. 10, * 06-04-1817 Leeuwarden, 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)
Gemser Pieter, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn
persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat tengevolge van
de Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging van het vaderland in militaire dienst is getreden hij verzoekt nu om
een functie als ambtenaar enz. enz. jaar 1841 (6)
Gend & Loos ondernemers van postwagens te Rotterdam dat zij zich geheel vereenigden met de motiven door de Friese
Stoombootrederij enz. enz. komt voor in het gezamenlijk dossier van de Friesche Stoomboot reederij jaar 1857 (42)
Gend & Loos te Rotterdam Wagendienst van Dockum naar Veenouden, en van Sneek naar Akkrum, Wordt vermeld in een
dossier Staat van de in de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der
Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5) incl. spoorgids (63)
Gend & Loos te Rotterdam ook wordt er gesproken over de Postwagen Dienst (en de Stoombootdienst) Stukken betreffende
de aanvrage der firma Gend & Loos om concessie tot daarstelling eener stoombootdienst langs de Leeuwarder Harlinger
trekvaart er is geen bezwaar omdat het verzoek van Harmens A. afwijzend is beschikt enz., jaar 1860 (23)
Gend van Jochum Koenraad 544 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)
Genderen van J. G. N. Hoofdingenieur te Maastricht vraagt in een door hem geschreven en ondertekende brief vergunning
om een of meer proefvaarten op het kanaal Harlingen-Franeker-Leeuwarden-Dokkum-Louwerszee met de schroefstoomboot
te mogen enz. jaar 1875 (2)
Genderen van ….? Commies der 4e klasse verzoekt verlof voor 14 dagen integaan op 6 april enz. jaar 1841 (3)
Genderen van G. C. : onderwerp; terugzending van zijn request betreft een toelage en day hij zijn zoon als scheepsdoctor enz.
enz. jaar 1841 (1)
Gendt de Leeuw van ….? te Hardinxveld, 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)
Gendt de Leeuw van W. Predikant te Hardinxveld tot Classificaal Gecommitteerde Secundus 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)
Gendt de Leeuw van W. te Hardinxveld 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)
Gendt de Leeuw van W. te Hardinxveld, 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
Gendt de Leeuw van W. te Hardinxveld, 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.
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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)
Gendt van G. te Sneek 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)
Gendt van J. G. bij de Fransche gemeente te Maastricht Secundi van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg 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)
Gendt van J. G. Predikant bij de Fransche Gemeente te Maastricht 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)
Genée K?. H. 7 is zijn volgnummer in de Stad Workum 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)
Geneeskunde, Instructie voor de Medicine Doctors in het Koninkrijk der Nederlanden i.v.m. de wet van 12 Maart 1818 A. (7)
idem voor Heelmeesters B. (8) idem voor Heelmeesters ten Platten lande C. (10) idem voor de Vroedmeesters D. (7) idem
voor de Apothekers E. (7) idem voor de Vroedvrouwen F. (7) idem voor de Drogisten G. (6) jaar 1818
Geneeskunden, Lijst van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale
Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, Leden der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek jaar 1818
(14)
Geneeskundige dienst---- Gevangenissen, Onderwerp: Reglement omtrent den Geneeskundigen dienst der gevangenissen,
algemene bepalingen artikel 1 t/m 38 enz. enz. jaar 1823 (12)
Geneeskundigen---- Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met de visitatie der schepen komende van
plaatsen alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter
weering van besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz. ---------en een Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819
(30)
Genier Pijtter J., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum
en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Genio Andreas * 01-06-1788 Smeemaas bij Maastricht 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)
Genio Pieter * 01-05-1792 Smeermaas bij Maastricht 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 juni 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)
Genis Jacob Agent van Politie Sneek Met Signalement
Genis Jacob Met signalement Agent van Politie Sneek (3)
Genkom van W. F. te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren
benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Gennep van ….? Voormalig ontvanger der registratie te Bolsward en de Hr. Volck ….? Betaalmeester der publieke schatkist
te Leeuwarden enz. hebben ingezonden de staat van zodanige enz. jaar 1814 (1)
Gennep van J. C. Doctor te Gorkum Toegekend de Gouden Medaille ter waarde van 10 ducaten (3) jaar 1818
Gennip van ….? ---- Witteveen Jouwert komt voor in een document betreffende een ambtelijk stuk betreffende het verlaten
kantoor van Missing Leopold voorheen Registrateur en debiteant der zegels voor het Fransche Keizerrijk enz. gehouden ten
huize van Lodema Johannas (Rentenier) enz. en van welke gezegelde papieren wij enz. wordt ook genoemd Gennip van ….?
jaar 1813 (4)
Gennip van ….? Te Bolsward, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het
vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne
boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3
Gennip van ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Gennip van Guillaume Charles hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der
Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)
Genotte J. P. J. * 06-01-1788 Luik n 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 juni 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)
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Gent v. Gosse de weduwe 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
Gent van ….?, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum,
zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun
gemeente opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Gent van C.---- Gent van Gerardus Grutter te Sneek en Gent van C. te Sneek onderwerp; Grondlasten en eenn huurcontract.
Jaar 1824 (7)
Gent van Coenraad Lid van de Raad van Sneek 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)
Gent van Coenraad te Sneek, 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)
Gent van Coenraad 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 Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Gent van Coenraad 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 Sneek enz. jaar 1816 (2)
Gent van Coenraad, ---- 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)
Gent van Foppe Sipjens 453 Braam Kanton Bolward 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)
Gent van Foppe Thijssens 573 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)
Gent van Foppe Thijsses * Sneek 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)
Gent van Foppe Thijsses 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)
Gent van Foppe Tieses 573 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)
Gent van G.---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te
Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het
weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N.
Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr.
Corporaal, Gent van G. Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U. Corporaal, Haanstra IJ., Minnen
van Jan E. , Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)
Gent van G. te Sneek, hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is
gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)
Gent van Gerardus Grutter te Sneek en Gent van C. te Sneek onderwerp; Grondlasten en eenn huurcontract. Jaar 1824 (7)
Gent van Gerardus, Grutter te Sneek, antwoord op een request van hem door de belastingen betreffende huizen, jaar 1824 (4)
Gent van IJde Gosses---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van
Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun
bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2)
Gent van Johannis Coenraad te Offingawier 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)
Gent van S. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd
en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon
bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Gent van S. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van
geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)
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Gent van Willem 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)
Gentij Joseph Geb. 21-9-1800 Altona. Fuselier bij het Algemeen Depôt van het leger in Oost-Indië “Is bij vonnis van den
Krijgsraad te Samarang, van den 15den Maart 1836, geconfirmeerd bij sententie van voormeld hof, van den 12den April
daaraanvolgende, ter zake van tweede desertie, in tijd van vrede, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf met vervallenverklaring van den militairen stand”. 1839
Genum---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente
en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Genum staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het
Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823
(8)
Genum, ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe
Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum,
Jorwerd, dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het District
Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J., en
aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e
klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)
Georg Jacobus Hermse, 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 1834 (6)
Gephardt Johan Geb. Darmstad, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier 22-8-1836 Verdronken, (3) totaal dossier
van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Geproscribeerden (Franse)---- Lijst met namen Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van deze staat is ontzegd en die daarop ontdekt worden zouden behoren te worden verwijderd. ( 57 namen ook
diverse met signalement beschrijving) (5)
Ger..? Eeltje Ottes 51 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van
de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten
gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om afrekenen tot
stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Ger…..sma? Hotze Wijtzeshij 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)
Geraerts Dragonder 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)
Geraerts Josephus, Marinier 3de Klasse Korps Mariniers * 1816 Heijst op de Berg, 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)
Gerard ….? Gewesen Douane volgens zijn seggen een Brabander van geboorte en uit Deventer gedetacheerd enz. met een
paspoort van Generaal Major van Raesfelt, commanderende de 7e militaire devisie dat Gerard zig langs Zwartsluis, Blokzijl
naar Lemer moet begeven enz. jaar 1814 (2)
Gerard 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 1 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)
Gerard Joseph geb. 10-10-1800 Hauvellai, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Gerards 1e Luitenant 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. 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)
Gerards Jelle Karel, 892 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)
Gerardus Paulus wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Gerardus Paulus, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde
tot onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813
(3) dossier (32)
Gerben Alles Verlaat---- Heide van der Geert Auwerts van beroep Landbouwer wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs
biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal
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van der Tjerk Lammerts en Zuidersma Willem Popkes aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van
de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het
kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de
stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)
Gerben Alles Verlaat---- Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs
biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal
van der Sijtze Lammerts en Heide van der Geert Auwes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en
opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en
langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen
onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)
Gerben Alles Verlaat---- Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs
biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal
van der Sijtze Lammerts en Wal van der Sijbe, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de
Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het
kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de
stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Gerben Allesverlaat -----Buitenpost betreft het leggen van Hoog en Laagspanningskabels ten behoeve van de
electriciteitsvoorziening van Buitenpost, Twijzel, Kooten e.o. met veel kaarten (plategronden) van genoemde plaatsen ook
worden genoemd Kootstermolen, Steenharsterbrug, Gerben Allesverlaat , jaar 1915 (52)
Gerben S. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland 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)
Gerbens Dirk ---- Poortinga Dirk Gerbens, geb te Wanswerd 1774 heeft zig niet ingeschreven vor de militie terwijl hij dat
wel verpligt is. Een staat met zijn ouders Wybes Gerben en Dirks Antje en verdere gegevens, ook een extract overlijden van
Reitsma Pietje Dirks 1822, en een extract van trouwboek van Wanswerd Dirks Pietje, Gerbens Dirk, jaar 1824 (5)
Gerbens A. F. te Menaldum 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)
Gerbens A. M. ------ Molen van der Lourens M. Korenmolenaar te Oosterlittens en Gerbens A. M. Broodbakker te Oosterend
een procesverbaal uitgeschreven door Ringh van G. en Hoving J. betreffende overtreding van de wet op het gemaal,
Onderwerp zakken meel, tevens en handgeschreven brief met de handtekening van Molen van der Lourens, en een
handgeschreven brief met de handtekeningen van Ringh van G. en Hoving J. , een origineel dubbel accijnsbiljet, een origineel
afleveringsbiljet enz. enz. ( jaar 1841 (een dossier 16
Gerbens A. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de oude
schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2
Gerbens Albertus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(5)
Gerbens Andries F. te Beetgum 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)
Gerbens Andries 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)
Gerbens Ankjen Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd 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)
Gerbens Anneke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerbens Antje te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Gerbens Brugt wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Kolderwolde in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerbens Dieuwke, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Gerbens Dirk gehuwd met Andel Christina, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Gerbens Dirk staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en
Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Gerbens Dirk, 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)
Gerbens Doede, hij wordt vermeld als Debiteur op een staat van uitgaven gedaan door den Schout van Jelsum i.v.m. de
manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)
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Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan---- Bergsma H. Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat de Armverzorgers van Metslawier dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te
nemen van Niawier verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den
Pieter Jans en Westra Pieter Willems als Armvoogden van Niawier gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van
Metslawier enz. jaar 1814 (4)
Gerbens Doetjen en Eeltjes Jan† 21-01-1809 (Echtelieden)---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief
(Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de
jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809 en Gerbens Doetjen
(Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier
is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is en Klazes Jan Fiscaal, en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan
5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen
getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier,
Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en
Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van
Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem,
Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz. en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te
Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden
te Niawier verklaren en ondertekenen enz. ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den
16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste
Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)
Gerbens Ebeltje---- Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse Klases
adsesenten en Gerbens Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en ondertekenen een brief
aan de Gouveer van Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden maar dat niet het gehele jaar 1808 of
1809 enz. enz. dat 13 weken voor Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de anderen het jaar 1811 niet is
betaald enz. enz. Ebeltje Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd heeft en presentie van mij
Dieme F. H. enz. jaar 1816 (4)
Gerbens Eelke te Driesum 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)
Gerbens Eelke Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Gerbens F. A. te Menaldum 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)
Gerbens F. Andries te Beetgum 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)
Gerbens Feije---- Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de huisvrouw van Gerbens Feije te Stiens dat dit Huisgezin in eene onaangename verandering ziet
gebragt daar zij 15 jaren eene Boerderij te Pingjum hebben gehad maar door de toestand van haar man hebben zij enz. jaar
1815 (2)
Gerbens Fekke de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde
kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een
quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerbens Feye de weduwe te Pingjum 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)
Gerbens Frans A. 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)
Gerbens Frans Andries---- 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)
Gerbens Frans Andries---- 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)
Gerbens Frans Andries te Menaldum 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)
Gerbens Frans Andries,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Beetgum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Gerbens Frans, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Gerbens Frans, 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)
Gerbens G. A. te Sexbierum 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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Gerbens G. A. te Sexbierum 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)
Gerbens Geertje---- Mikkes Michiel Jans geboren te Oude Haske 31-10-1799 zoon van Mikkes Jan Michiels en Gerbens
Geertje het betreft een aanvraag voor een Extract van het Geboorte register enz. jaar 1824 (4)
Gerbens Gerben Rinkes 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)
Gerbens Gerben 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)
Gerbens Gerk te te Lichtaard leent aan de Kerk een obligatie van f. 600, Wordt vermeld in een document Omslag over de
ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden en Schulden van de Kerkvoogdij enz. dit document is
getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J.,
Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Gerbens Gerrit de erven, Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Gerbens Harmen staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december
1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn
overgegeven jaar 1813 (12)
Gerbens Harmen vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Gerbens Heerke te Minnertsga, 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)
Gerbens Herre staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega
en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Gerbens Herre wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerbens Hinne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gerbens IJtje---- Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Schout van de gemeente
Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gerbens IJtjehaar onderhoud door de
Armen Voogden te Menaldum enz. jaar 1816 (1)
Gerbens Jacob wordt vermeld in een document Geextraheert uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de
Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814 (6)
Gerbens Jantje 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)
Gerbens Jouke hij ondertekend mede navolgend document; Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke
het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juni 1813 nog had in te vordenen
alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz.
enz. jaar 1817 (8) dossier (23)
Gerbens Klaas Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Tjaardstrabuuren nonder Midlum, wordt vermeld in
de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
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Gerbens Krijn wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerbens Krijn zijn weduwe ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de
Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Gerbens L. staat vermeld in een ondertekende brief van de Gouverneur van Overijssel aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie in dienst getreden voor gemeente tot deze provincie behorende doch welke verlofpas luid op
Harlingen enz. jaar 1817 (2)
Gerbens Lieuwe 65 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 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)
Gerbens Lieuwe---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van
Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van
het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te
Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper,
Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N.
Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)
Gerbens Marten te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Gerbens Minne de weduwe wegens geleverde verversingen enz. aan de wacht te Midlum, zij wordt vermeld op een specifike
Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815
(2)
Gerbens Neeltje weduwe van Thijssens Willem---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de
Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat
de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809 en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens
de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan
Armvoogd te Niawier is en Klazes Jan Fiscaal, en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond,
tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme
Tjerks te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts
Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij
een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te
Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep
te Niawier verklaren en ondertekenen enz. en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der
Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en
ondertekenen enz. ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand
1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)
Gerbens Pieter als gebruiker der plaats van Kooystra B. c.s. staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van
Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de
Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)
Gerbens Pieter komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)
Gerbens Pieter staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega
en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Gerbens Pieter vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Gerbens Pieter, Kooltjer van berep te Tzum Onderwerp: dat hij de aanslag niet kan voldoen aangezien enz. jaar 1815 (1)
Gerbens Pietje---- Gaspard Louis Adrien Graaf van Limburg Stirum enz. gecompareerd Bonnes Jan oud 55 jarenTimmerman
te Kollum en Keuning Andries 38 jaar Timmerman aldaar geburen der overledene welke ons verklaard hebbende dat
Alstorphuis Willem Gerard oud 80 jaren zonder beroep te Kollum weduwnaar van Gerbens Pietje geboren te Appingadam en
zoon zijner wijlen ouders Alstorphius Hendrik en Wastenberg Anna Maria op den 19e dag der maand januari in den huizing
nummer enz. te Kollum is overleden enz. jaar 1837 (4)
Gerbens Serp, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Gerbens Sijke wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Gerbens Sijke wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Gerbens Sybe wordt vermeld in een document Geextraheert uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de
Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814 (6)
Gerbens Sye de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Veenwouden ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de
Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van
1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
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Gerbens T. te Menaldum 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)
Gerbens Tije---- Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout van de gemeente Arum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende het onderhoud van Gerbens Tije en zijn familie enz. jaar 1815 (1)
Gerbens Tjallings 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)
Gerbens Trijntje staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega
en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Gerbens Trijntje te Oosterbierum, 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)
Gerbens van Hend.´k vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog
nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Gerbensma Gerben Annes , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende
reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Gerbensma Rintje Gerbens te Langweer Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. (3) dossier (21)
Gerbensma Rintje Gerbens te Langweer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3)
Gerbensma Yme Geben te Langweer Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. (3) dossier (21)
Gerbenson Deurwaarder Onderwerp een ambtelijk stuk jaar 1819 (4)
Gerbenson ….?---- Storey G. G. Koopman te Amsterdam met ene Greaner J. particulier op 19-02-1817 in de herberg “
Benthem” te Leeuwarde van een partij manifacturen uit Engeland welke door de schipper Ark van der Jan , enz. enz. enz. ook
de deurwaarder Gerbenson ….?wordt genoemd jaar 1819 (4)
Gerbenson ….?, van beroep Deurwaarder betret een ordonnantie ten zijne gunste van f. 19.= jaar 1819 (1)
Gerbenson G. de deurwaarder genoemd dat hij een ordonnantie tegoed heeft enz. jaar 1819
Gerbenson Obbe, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller
Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan,
Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels
Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas,
Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk
R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de
schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)
Gerbenzon G. Johz. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik
om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen enz. jaar 1839 (4)
Gerbenzon G. te Leeuwarden hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle
Leeuwarden jaar 1825 (3)
Gerbenzon G. te Leeuwarden 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)
Gerbenzon Gerke en Bolhuis te Leeuwarden en Harlingen dat zij 7 dagen werkzaam geweeest zijn als Deurwaarder en
ontvangen enz. jaar 1823 (6)
Gerbenzon Gerke te Leeuwarden, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=
bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie werkzaam geweest zijn
enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Gerbenzon Jan Hendtrik ,Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10 waarin vermeld de namen van soldaten
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Gerber ….? Van beroep Koperslager te Haarlem, hij wordt genoemd in een document over de gevangenis te Leeuwarden voor
het herstellen van de Papiniaanschen pot aldaar enz. jaar 1823 (3)
Gerbers Ade L. --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (5)
Gerbranda P. S. te Pietersbierum, 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)
Gerbranda Pieter Steffens Huisman wonende onder den Dorpe Pietersbierum , hij heeft een request geschreven om verzoek
van betaling van een door hem geleverd paard aan de Russische Armee voor een bedrag van enz. jaar 1816 (4)
Gerbranda Pieter Steffens , Huisman te Pietersbierum een brief door hem ondertekend , dat hij te tijde van de Russische
Bondgenoten geleverd heeft 1 paard maar de gemeente Sexbierum heeft nog steeds niet betaald en hij verzoekt de gouveneur
van Vriesland om de gemeente enz. enz. jaar 1816 (2)
Gerbrandi Jouke Gerbens te Rauwerd 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
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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)
Gerbrandi P.. S. 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)
Gerbrandi Pieter---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en
Wierum met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en
door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)
Gerbrandi S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard 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)
Gerbrandij Jouke Gerbens---- Stuur Romke te Kollum hij wordt benoemd samen met Gerbrandij Jouke Gerbens te Rauwerd
en Woude van der Pieter Simon te Wanswerd als taxateur om de landerijen in het Kanton Leeuwarden te doen aanvangen enz.
enz. jaar 1821 (1)
Gerbrands C. J. Kapitein is met zijn schip de Le Berger op 4 Mei vanuit Antwerpen vertrokken naar Rotterdam, staat vermeld
op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Gerbrands Gerlof te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13
en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Gerbrandy ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor 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)
Gerbrandy Gerben Sjoerds te Nijland hij is benoemd als Lid van het Collegie der Zetters der belastingen i.p.v. Breeuwsma
Auke Johannes die is overleden, en een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de functie aanvaard, , jaar 1883
(6)
Gerbrandy Jouke Gerbens----- Jelsum en Wirdum een grrot pamflet wegens het aanstellen van de taxateurs van het Kadaster
voor het taxeren van de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het Kadaster in de gemeenten Jelsum en Wirdum en
wel Woude van der Pieter Siemons en Gerbrandy Jouke Gerbens en vergezeld door de Controleurs Spree S. en Wentholt J.
jaar 1824 (6)
Gerbrandy Jouke Gerbens---- Woude van der Pieter Simons te Warnswerd en Gerbrandy Jouke Gerbens te Rauwerd en Stuur
Romke te Kollum zij worden benoemd bij het kadaster enz. enz. jaar 1821 (3)
Gercama Gerke te Dongjum 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)
Gerder J. G., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller
Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan,
Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels
Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas,
Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk
R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de
schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)
Gerder Jan Daniel Philippus is op den 7e oktober 1835 voor 6 jaren bij de staande armee overgegaan volgens de wet van 1817
enz. jaar 1840 (1)
Gerdner Johan Hinderich---- Akkringa Jan 75 jaar Veldwachter in de grieternij Leeuwarderadeel en wonende te Lekkum hij is
op het huis der gemeente binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam
staande ingezetene der gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende
te Lekkum zoon van Gerdner Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt geboren
te Burgsteinfurt den 25-01-1798 en dat hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaarals Weversknecht enz. jaar 1839 (7)
Gerdner John Hendrick---- Akkringa Jan 75 jaar Veldwachter in de grieternij Leeuwarderadeel en wonende te Lekkum hij is
op het huis der gemeente binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam
staande ingezetene der gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende
te Lekkum zoon van Gerdner Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt geboren
te Burgsteinfurt den 25-01-1798 en dat hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaarals Weversknecht enz. jaar 1839 (7)
Gereformeerde kerk te Dronrijp Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote
weg van Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
Gereformeerde Kerk te Rauwerd 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)
Gereformeerde Pastorie van Schengen Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den
Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
Gerkema ….? de weduwe, 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)
Gerkema Douwe Gerkes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Gerkema Douwe Gerkes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van kinderen
die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)
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Gerkema Douwe Gerkes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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 1837 (8)
Gerkema Gerke Douwes te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (5) dossier (8)
Gerkema Gerke Douwes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van kinderen
die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)
Gerkema Gerke Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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 1837 (8)
Gerkema Gerke Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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 1837 (8)
Gerkema J. 833 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)
Gerkema Paulus Douwes te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (5) dossier (8)
Gerkema Paulus Douwes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Gerkema Paulus Douwes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van kinderen
die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)
Gerkema Paulus Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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 1837 (8)
Gerkes Aafke---- Hylkema Hylke Martens en Oenema Jochem Oenes Kerkvoogden van het Dorpje Westermeer in die
kwaliteit eigenaar van het Logement genaamd het Tolhuis staande en gelegen te enz. enz. en Gerkes Aafke weduwe van
Zwarts Ate Sipkes, eigenaresse van het Logement genaamd De Gouden Leeuw staande en gelegen te enz. enz. en Wijnsma
Johannes Logementhouder in de Herberg het Wapen van Haskerland staande en gelegen te enz. enz. Onderwerp; de
opgedrongen wetten van het Fransche wetboek van Napoleon enz. enz. jaar 1819 (5)
Gerkes Auke wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Gerkes Eibert hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout Bergsma H. der Gemeente Metzlawier over de
jare 1813 (3) dossier (32)
Gerkes Eibert wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Gerkes Gerbrand 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 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Gerkes Hoetje Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De
Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst
geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in
een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Gerkes Jan Nummerverwisselaar voor Everaarts (Everards) Albert , 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)
Gerkes Jan wegens Verwen en Glazenmaken aan de Baraken, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Gerkes Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerkes Jan, 142 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)
Gerkes Jetze wegens Verwen en Glazenmaken aan het Wagthuis en Caserne op Nieuwe Zijllen, hij komt voor op de
Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige
district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6)
dossier (88)
Gerkes Jitze te Ee, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de
voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane
leveranties aan de Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)
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Gerkes Jurjen hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout Bergsma H. der Gemeente Metzlawier over de
jare 1813 (3) dossier (32)
Gerkes Jurjen wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Gerkes Rigtje te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, 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
Gerkes Teetske 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)
Gerkesklooster---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Gerkesklooster staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook
Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar
1823 (8)
Gerkesklooster, ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga
Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum,
Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum,
Nijkerk en Hallum, Jorwerd, dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H.
het District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse
Visser S. J., en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de
landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)
Gerkesklooster, Personele omslag voor de ingezetenen, met 94 namen (familie’ s) van Gerkesklooster met hun beroep en
betaalde bedrag. Jaar 1817 (8)
Gerkesloot----- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot enz. enz. enz. tevens een
grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915 ( 43)
Gerks Dirk te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Gerks Haite te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Gerks of Geerks Auke te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in
het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Gerl;ofsma Douwe Klazes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen
om naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)
Gerlach ….? te Utrecht, 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
Gerlach A. predikant te Groningen i.p.v. de heer Robert ….?, 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 de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816 (11)
Gerlach A. te Delft 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)
Gerlach A. te Delft, 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
Gerlach A. te Delft, 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)
Gerlach A. te Groningen 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 in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie
van Secundi enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Gerlach A. te Groningen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Gerlach F. W. hij wordt vermeld op de staat van ontvangen gelden aan de Stadswaag , betreft voldoening van het Tractement
van de Keurmeester der Botervaten enz. jaar 1816 (2)
Gerlach Frederik it een kamer op ’t Noord van de Jacobiner Kerk,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke
goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar
1815.
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Gerlach Frederik, uit een kamer op het Noord van de Jacobijner Kerk, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in
de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Gerlof Jacobus Met signalement Veldwachter Wommels (3)
Gerlofs B. de weduwe staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler
P. M. Jaar 1815 (4)
Gerlofs B. de weduwe staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler
P. M. Jaar 1815 (4)
Gerlofs D. 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)
Gerlofs Freerk Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district
Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron
Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September
1813) jaar 1815 (4) (24)
Gerlofs Freerk wijlen--- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van
beroep Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe
Pietersbierum geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz.
verder dat Teunis Dirk is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en
met Steffens Pieter, Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta
J. J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2)
Gerlofs Freerk, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke het
district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over
1811), akte jaar1815 (2) (9)
Gerlofs Gerlof , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo
elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den
gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Gerlofs Gerlof wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum) in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde
kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een
quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerlofs Gosse, Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816
(4) dossier (21)
Gerlofs Herre wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerlofs Jacob te Minnertsga, 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)
Gerlofs Jacobus Wommels Veldwachter Met Signalement
Gerlofs Pier , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo
elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den
gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Gerlofs Pier , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Gerlofs Pier wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum) in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde
kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een
quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerlofs Rense, hij en zijn boerenplaats wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de
binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Ferwerderadeel, 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)
Gerlofs S.ybe Gerlofs, Turfhandelaar te Leeuwarden hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een
vergunning voor het verbreden en bestraten van een uitweg van zijn erf met de toestemming en de voorwaarden, tevens een
tekening van de situatie (Blauwdruk) enz. jaar 1915 (9)
Gerlofs T. de weduwe te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel 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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Gerlofs Tiete de weduwe voor een koperen ketel aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout Bergsma
H. van Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering
der Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Gerlofs Tiete weduwe Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van
kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812
enz. enz. jaar 1814 (8)
Gerlofs Wybe Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: 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,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Gerlofsma Douwe Klazes, 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 (7)
Gerlofsma Douwe Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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 1837 (8)
Gerlofsma Douwe Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Gerlofsma Jan P. 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)
Gerlofsma Jan Piers 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)
Gerlofsma Klaas Douwes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om
naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)
Gerlofsma Klaas Douwes, 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 (7)
Gerlofsma Klaas Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel
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 1837 (8)
Gerlofsma Klaas Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Gerlofsma P. G. te Oosterend 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)
Gerlofsma Pijter G. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Gerlofsma R. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum 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)
Gerlofsma T. T. 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)
Gerlofsma Wybe, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813 te
hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
Gerlos Gerlof, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Gerlosma Albarda te Koudum, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. jaar
1841 (7)
Gerlsma Pieter ----Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat
hij is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J.
op den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz.
enz. wordt verder in genoemd Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der
Contributie Floreen enz. jaar 1817 (4)
Gerlsma Pieter---- Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat
hij is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J.
op den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz.
enz. wordt verder in genoemd Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der
Contributie Floreen enz. jaar 1817 (6)
Gerlsma Catharina, Turfveenderssen, Huis 30, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant
Dobelman J.) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van
Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818
(12)
Gerlsma J. A. (Geelsma?) te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5
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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)
Gerlsma J. A. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G.
Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus)
Avenhorn van een 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)
Gerlsma J. A. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 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)
Gerlsma J. P. 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)
Gerlsma J. P. van Hindelopen hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van
12 ondertekenaars jaar 1815 (3)
Gerlsma J. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 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)
Gerlsma J. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 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)
Gerlsma Jentje Petrus oud 21 jaar wonende te Hindelopen zoon van Gerlsma Sicco (Mr.) gewezen vrijwillige Jager bij de
Vriesche Compagnie verzoekt in een door hem ondertekend request om als Officier desnoods Onderofficier benoemd te
worden (hij ondertekend als Gerslma J. P. enz. jaar 1815 (2)
Gerlsma Jentje Petrus Onderwerp: voordracht en sollicitatie tot ontvanger turfimpost te Workum met tegenwoordig beroep, op
en aanmerkingen , i.p.v. Gerlsma S? jaar 1814 (2)
Gerlsma P. 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)
Gerlsma P. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Gerlsma Petrus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en
tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Gerlsma Pieter---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van de Stad Hindelopen ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende dat Gerlsma Pieter alhier tot secretaris is aangesteld jaar 1816 (1)
Gerlsma Pieter Secretaris der Stad Hindelopen 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)
Gerlsma Pieter Secretaris van Hindelopen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland bij absentie van de
President Burgemeester betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (3)
Gerlsma Pieter te Hindelopen 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)
Gerlsma S.---- Midlum Tjerk Cornelis te Koudum wordt benoemd in de post van ontvanger van de Impost op Turf te Workum
i.p.v. Gerlsma S. jaar 1814 (2)
Gerlsma S. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hem is opgedragen de Post van Secretaris
te Hindelopen en hij niet ongenegen is dit te doen maar kan dit niet i.v.m. enz. jaar 1816 (1)
Gerlsma S. Ontvanger der Beschrevene Middelen enz. wegens betalen voor het tractement van de Predikant en staat vermeld
op: Keuchenius G. een rekening van hem als Secretaris Liquidateur van het voormalig district Hemelumer Oldephart &
Noordwolde wat betreft de Ontvangsten en Uitgaven enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (25)
Gerlsma S. 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)
Gerlsma S. 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)
Gerlsma S. te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz.
enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz.
(16) dossier (23)
Gerlsma S? diverse sollicitanten Onderwerp voordracht en sollicitatie tot ontvanger turfimpost te Workum met tegenwoordig
beroep, op en aanmerkingen , i.p.v. Gerlsma S? jaar 1814 (2)
Gerlsma S?. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een
lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar
1814 (2)
Gerlsma Sicco , Vrederegter te Hindelopen vindt met onze Griffier op het huis der gemeente enz. Oeges Jantje weduwe van
Hollander Sytze Jans dat zij door de Deurwaarde Kamstra Pieter enz. had laten dagvaarden de heeren Heyes Albert,
Glaasma Rinder Jans , Jansz. Rinke wonende in de Stamsche Noorder, Jong de Hessel Hessels gewesen gecomitteerden
van Molkwerum enz. enz. jaar 1815 (5)
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Gerlsma Sicco---- Gerlsma Jentje Petrus oud 21 jaar wonende te Hindelopen zoon van Gerlsma Sicco (Mr.) gewezen
vrijwillige Jager bij de Vriesche Compagnie verzoekt in een door hem ondertekend request om als Officier desnoods
Onderofficier benoemd te worden (hij ondertekend als Gerslma J. P. enz. jaar 1815 (2)
Gerlsma Sicco hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek
met derzelve onbetaalde tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar
1814 (5)
Gerlsma Sicco hij wordt voorgesteld als kundig persoon voor de post van Secretaris van de Stad Hindelopen door de
Burgemeesteren Alderts J. (Joost), Willems J. (Jan) en Eidsma J. A. (Johannes Ageus) deze drie ondertekenen dit document,
maar hij geeft aan deze post niet te Ambiëren enz. jaar 1814 (1)
Gerlsma Sicco---- Keuchenius Gosuinus hij is ontvanger der directe belastingen te Koudum en wordt in Civile Gijzeling
overgebracht en omdat zijn afd. niet stil kan staan wordt voorgesteld als zijn opvolger Gerlsma Sicco thans Vrederechtere te
Hindelopen en Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, thans Schout van de Gemeente Balk. Ook een staat van dienst van
Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, wordt ook genoemd wijlen Moer van der Johannes, Ook een staat van dienst van
Gerlsma Sicco, jaar 1814 (6)
Gerlsma Sicco Lid der Staten van Vriesland en Vrederegter van het Kanton Hindelopen wonende aldaar enz en hij al in 1789
aanvaarde voor de eerste maal en verzoekt om ook de post van secretaris te mogen aanvaarden enz. jaar 1816 (2)
Gerlsma Sicco Schoolonderwijzer 2e Rang aanvaard zijn post te Hemelum enz. jaar 1841 (2)
Gerlsma Sicco vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien
wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)
Gerlsma Sicco Vrederechter van Hindelopen , Huisman oud 20 jaren hij verklaart in een document dat de zogenaamde Sijmke
Wal te Koudum altoos gehoord hebbende dat deze wal voor de bewoners van de grote straat enz. enz. jaar 1814 (2) dossier
(14)
Gerlsma Sicco, Hij aanvaard zijn functie als schoolonderwijzer te Hemelum jaar 1841 (1)
Germans Henricus Anistatius dienen de op Z.M. Corvet de Arend , jaar 1825 (1)
Germenraad H. 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)
Germenraad Hans Willem bezittende de 2e rang van onderwijzer is aangesteld in de Stads Armenschool te Bolsward en de
distrikts schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum moet enz. jaar 1822 (1)
Germenraad Hans Willem 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)
Germens Tjitske---- Schaap Grietje Jans en Germens Tjitske weduwe van Beron Wieberen Jelles een verzoek om uit het
Armenhuis te ontslagen worden jaar 1824 (3)
Germeraad Gerrit wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in 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)
Germeraad H. (Hans Willem) afkomstig van Leeuwarden huwt Maria Bleker afkomstig van Leeuwarden?) ---- Faber J.
Schoonlingen Orie N. en Germeraad H. Mr. Schoenmakers te Leeuwarden Onderwerp dat hun schoenen niet goed zouden
zijn: zij verklaren dat de schoenen die zij hebben gemaakt hebben laten zien aan de Heer Commissaris en dat deze het
bovenleder volmaakt goed vond en dat enz. ook willen zij dit onder ede bevestigen, jaar 1814 (3)
Germeraad 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)
Germeraad H?. staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding
van 800 paren schoenen met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2)
Germeraad Hans Willem bezittende de 2e rang van onderwijzer wordt aangesteld op de Stads Armen School te Bolsward en
heeft zijn functie aanvaard enz. jaar 1822 (1)
Germeraad M. 423 is zijn volgnummer 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)
Germeraad Manus * Leeuwarden 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)
Germeraad Marcus 281 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)
Germeraad Marcus 423 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)
Germeraad….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350
linnen fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)
Germs Douwe---- Bosch Jan Willem Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met zijn
handtekening, onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de G. J.
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(Gerbrand Jans) assessor)is toegezegd de post van Koster der hervormden en schoolonderwijzer, in tegenwoordigheid van
Heeckeren van W. R. J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en
Vellema A. D. Kastelein te Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert
Gribberts, Germs Douwe, tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de
provincie Groningen enz. enz. jaar 1824 (6)
Gerrets Berent, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Gerrijts Abe, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Gerrijts Harmen van beroep Vuuraanzetter----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide
genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Gerrijts Harmen, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten
laste van de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Gerrijts Jan te Oosterbierum, 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)
Gerrijts Marten---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten de nog niet
betaald zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz.
enz. tevens vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van
Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814 gearresteerd. Karstes Benne
door de Veldwachters van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is
gearresteerd Deddes Hebb door de Veldwachter van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Dijkstra Reitse Ulkes
Veldwachter van Damwoude jaar 1815 (3)
Gerrijts N. te Cornjum 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)
Gerrijts Sieds---- Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij
weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer door de
floreenplichtige ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief geschreven en ondertekend
door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te
Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (1) dossier (7)
Gerrijts Sieds---- Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij
weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer door de
floreenplichtige ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief geschreven en ondertekend
door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te
Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (7)
Gerrijts Sieds te Tzummarum, 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)
Gerrijts Sijtske---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland heb
ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L. gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van
arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet
zodanig hebben toegedragen enz. dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had
behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend
mensch ook moeten bezielen enz. aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de
Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van Tijssen Rienk en
ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van
Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk
Tijssen oud 44 jaar en een verklaring van Kas Hendrik Johannes van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van
Lautenbach Beerent Cornelis oud 20 jaren van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete
Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar en
de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes wordt genoemd en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)
Gerrit de knecht van Albert Grotenhuis, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen
van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant,
een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gerrit EvertsBarghof---- Akkerman Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop heeft bij het vee van Gerrit EvertsBarghof
ontdekt dat de z.g.n. Tongblaar of het Mondzeer heeft geopenbaard en drie van zijne Koijen aan deze ziekte enz. jaar 1839 (3)
Gerrit Jansen---- Jong de Jan Gerrits * 1795 z.v. Gerrit Jansen en Pieters Dirkjen beijde overleden de voogdij heeft de
Mennonite Kerk 17 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob
Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale
Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Gerrits A. de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Gerrits Aldert, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
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Gerrits Ale---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer
de Lijkle Jans, Vries de Jentje Jacobs, Kamerling Jan, Gerrits Ale, Portugies Jan, Park Folkert Jans, Willems Gerrit,
Bartles Willem, Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen op de 24e April 1814 in
Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te
vervoeren dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)
Gerrits Anne wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Gerrits Arjan moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Gerrits Arjen 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. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gerrits Ate Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma
van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Gerrits Auke te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de
huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824
(4) dossier (13)
Gerrits Baukje---- Hoekstra Doede Symens (Wijlen) betreft zijn nalatenschap, wordt ook in genoemd Gerrits Baukje jaar 1824
(4)
Gerrits Berber---- Wielinga Lolle Matthijs en Gerrits Berber Echtelieden te Heerenveen , onderwerp; er wordt gesproken over
hun ingezonden request en dat de billikheid van de Vorst welke den eenige broeder vrijsteld enz. die tegen zijn wil dienstbaar
is enz. enz. jaar 1814 (2)
Gerrits Berend staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega
en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Gerrits Berend 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Gerrits Berend, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Gerrits Botte ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant
in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Gerrits Botte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Dirk---- Klaazes Sikke komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request genoemd
in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene somma van f.
3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche Troupen naar
Vriesland verder genoemd de Heer Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits Dirk te Embden
betaling enz. ook een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden door hem ondertekend, ook een verklaring van Dirk
Gerits van 26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van Sikke Klaazes, verder komt voor de Luitenant
Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11)
Gerrits Doede 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)
Gerrits Doutzen---- Sluis van der A. W. (Alle Wytzes) Schout van de Gemeente Lippenhuizen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Vries de Wiebe Joekes te Wijnjeterp oud 18 jaar
geboren 22-01-1797 Lippenhuizenarbeider en zijn request dat hij uit hoofde van Huwelijk Vrijstelling der Nationale Militie
enz. dit document is ondertekend door de Solliciteur Spoelstra B. tevens wordt genoemd in een huwelijksextract de vader van
Vries de Wiebe Joekes en wel Vries de Jolke Berends en zijn moeder Jurjens Wijtske en zijn bruid Vries de Jelske Willems
meerderjarige dochter van Vries de Willem Luitens en Gerrits Doutzen enz. jaar 1816 (7)
Gerrits Douwe, Schoolmeester te Holm, onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795 enz. jaar 1815 (2)
Gerrits Durk ontvangt voor twee knoppen enz. voor het Raadhuis fl. enz. , Geextrateerd uit het boek van Ontvang en
Uitgaven van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het totale dossier ---Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat
de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag,
van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder
van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een
nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Gerrits Fedde *12-06-1796 z.v. Gerrit en Feddes Geestje 5 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in
een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Gerrits Feltje, 324 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
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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)
Gerrits Feltje, Zij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)
Gerrits Fettje 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)
Gerrits Frans---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de jonge.
Te zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het
veer van Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822
(11)
Gerrits Gabe cum Familia dat hij in den jare 1810 in armoedige rondzwervende, altoen door den Armvoogden van den Dorpe
Britzum op bevel van Baljuw en Gemeentebestuur in provisionele Alimentatie is aangenomen maar dat de Predikanten en
Dorpsregter van de Gemeente Stiens enz. jaar 1814 (4)
Gerrits Gatze , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo
elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den
gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Gerrits Gatze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Gatze, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Gerrits Geeske---- Johannes Marten en Geeske Gerrits echtlieden te Lemsterland heeft zig schuldig gemaakt aan een
overtreding (Misdrijf) art. 35 der wet op de nationale militie betreffende zijn zoon jaar 1824 (4)
Gerrits Geeske---- Martens Gerrit en Gerrits Geeske worden door de rechtbank veroordeeld voor een boete van 10 guldens en
25 guldens en dat er geen vonnis tegen Johannes Marten is gevonden enz. jaar 1824 (2)
Gerrits Geeske---------- Visser Gerrit Martens en Gerrits Geeske bij vonnis overtreding van de wet op de militie zijn
veroordeeld tot gevangenisstraf enz. enz. jaar 1824 (3)
Gerrits Geeske----Martens Gerrit geb. 18-02-1804 en ged. 11 maart 1804 zoon van Johannes Marten en Gerrits Geeske
Onderwerp; Nationale Militie inschrijving en onderzoek naar zijn geboorte/doopplaats Jaar 1824 (5)
Gerrits Gerben vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Gerrits Gerrit wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Grietje---- Koster Gerrit Freerks * 08-01-1795 z.v. Koster Freerk Daniels en Gerrits Grietje 18 is zijn volgnummer, hij
staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R.
M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat
van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Gerrits Grietje te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Gerrits Haije 117 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)
Gerrits Haije 8 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)
Gerrits Haije Bataillon 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)
Gerrits Hantke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Harmen de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in 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)
Gerrits Haye te Idaarderadeel 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)
Gerrits Hendrik in de wouden achter Balk,------ Hottinga van Willem Hanses, beurtschipper van Sloten op Amsterdam ,
Onderwerp ; het verschepen van 22 runderen komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte
enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen, Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes
Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,
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worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik in de wouden achter Balk, Geerts Harmen te
Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,
Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee, jaar 1841 (7)
Gerrits Hendrik---- Bosch J. W. Schoolonderwijzer te Hollum op het eiland Ameland Onderwerp: zijn request weens geene
betaling aan hem gedaan door de Hervormde Kerk administratie als beloning voor de waarneming van het Koster Ampt enz.
ook genoemd Ruyter Gerbrand Jansen Kerkvoogd sedert 1781 en Visser Rienk B. die deelden mede dat de vorige
schoolonderwijzers nimmer tractement enz. en dat door sekere omsandigheden Vries de Douwe Gerbens is afgezet in de
revolutionaire als schoolonderwijzer wierd eene Gerrits Hendrik behorende aan de Doopsgezinde Kerk enz. jaar 1825 (2)
Gerrits Hendrik---- Mulier F. J. M. M. Schout van de Gemeente Augustinusga ondertekend een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij betrekkelijk de verpligting der alimentatie van Cornely Geertje waartoe de
Armvoogden van Surhuisterveen die van Drogeham gehouden oordelen enz. dat de Schout van Surhuisterveen bij het leven
van Gerrits Hendrik als deszelfs Huisvrouw en thans als deszelfs weduwe doen voorkomen nimmer zijne wettige huisvrouw is
geweest enz. jaar 1814 (2)
Gerrits Hendrik te Sondel onderwerp; van hem aangevoerde koeien afkomstig van Noord Holland en alle volkomen gezond
verklaard jaar 1841 (2)
Gerrits Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Hendrik, 173 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)
Gerrits Hendrik, 261 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)
Gerrits Hendrik, 66 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)
Gerrits Hendrik† gehuwd met Kornelis Geertje ---- Bonhomme H. D. (Henri Damas) Schout van de Gemeente Surhuisum
ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Armvoogden zich bij
hem hebben vervoegd met melding dat Gerrits Hendrik met zijn echtgenoot Kornelis Geertje ruim 20 jaren door de
Armbezorgers van de Gemeente Drogeham zijn enz. maar dat Gerrits Hendrik onlangs is overleden te Surhuisterveen enz.
jaar 1814 (2)
Gerrits Huisman Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense 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 Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?
enz. jaar 1817 (3)
Gerrits Jakob te Gaastmeer, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, 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)
Gerrits Jan Arend 381 is zijn volgnummer en Diepenveen 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)
Gerrits Jan moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
Gerrits Jan te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Gerrits Jan te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Gerrits Jan wegens uitgaaf aan Militairen, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar
1814 (4) dossier (26)
Gerrits Janke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie
op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect
enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel
enz. (16) dossier (23)
Gerrits Jans---- Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat beide wonende te Balk en in de hoedanigheid van Diakenen der
Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere leden en de Schout van een plan tot betaling aan
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den Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming
te geven tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten
Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning no. 10A bewoond
door de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk en de
woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk ten Noord Westen de
weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5)
Gerrits Johanna, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van
Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer
Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Gerrits Klaas de knecht van Hessels Koert 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)
Gerrits Klaas, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gerrits Leendert de weduwe, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de
agterstallige schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts ,
Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Gerrits Lel te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz.
enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz.
(16) dossier (23)
Gerrits Leuwe * 25-01-1794 z.v. Gerrit en Feddes Geestje 11 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in
een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Gerrits M. 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)
Gerrits Pieter in de Hemmen, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, 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)
Gerrits Sieds huurt een stuk Land (2 morgen en 56 Roeden) gelegen in de verdeling van Munke Eg onder enz. enz. Hij komt
voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland
Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )
Gerrits Sieds huurt een stuk Land (1 Morgen 242 Roeden) gelegen in de verdeling van Munke Eg onder enz. enz. Hij komt
voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland
Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )
Gerrits Sieds (Meester) Onderwijzer in het dorp Ballum, een verzoekschrift vor subsidie van f. 100 voor het tractement van
voornoemde enz. jaar 1825 (3)
Gerrits Sieds Onderwijzer te Ballum komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken,
Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (4) dossier (11)
Gerrits Sieds Onderwijzer te Ballum, hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland zijn naam is Gerrits
Sieds en niet Gerrijts enz jaar 1825 (5)
Gerrits Sieds, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen
info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Gerrits Sippe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in
het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2)
dossier (9)
Gerrits Sjoukjen huisvrouw van Wijnands Jacob wonende te Leeuwarden een handgeschreven en door haar ondertekend
request dat hare man enige tijd geleden in dienst is getreden als Kustkannonnier te Delfzijl , dat hij daarvoor geduren de 5
jaren s’weeks zou ontvangen en aan desselfs vrouw uitbetaald worden een somma van drie guldens maar dat is betaald tot de
17e December 1813 maar dat de Miare van Dronrijp haar verder weigerde uit te betalen endat de commissaris Generaal de
Miare van Dronrijp moet opdragen haar te betalen zodat zij niet van gebrek zal omkomen enz. ook wordt genoemd de Maire
van Marssum Wielinga E. E. (Everhardus Eyzeus) tevens het antwoord enz. jaar 1814 (4)
Gerrits Sjoukjen, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Gerrits Sybrand wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits T. de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Gerrits Tabe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp 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)
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Gerrits Uiltje 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)
Gerrits Willem---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de
Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat
een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig,
Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze
Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de
schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje
boven enz. en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het
nog een aantal pagina’s voort) verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze
werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles
en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid
zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans
Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)
Gerrits Wybe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Gerritsen C. hij is ingelijfd als plaatsvervanger bij de 8e afd. Infanterie te Groningen enz. jaar 1839 (3)
Gerritsen Cornelis * Leeuwarden 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)
Gerritsen D. G. 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)
Gerritsen G. D. , hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen
tusschen de steden Workum en Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs
ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)
Gerritsen G. D. 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)
Gerritsen Gerlof 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)
Gerritsen Gerlof 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)
Gerritsen Gerlof, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Gerritsen Gerrit 614 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)
Gerritsen Gerrit D. 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)
Gerritsen Gerrit D. 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)
Gerritsen Igle, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel 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. 1842 (14) dossier (16)
Gerritsen Jacob te Klazienaveen, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en
Congierge in de Gemeente Utingerdeel, Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld
jaar 1914 (3) dossier (8)
Gerritsen Jan Igles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel 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. 1842 (14) dossier (16)
Gerritsen Leendert Corn’s, 746 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)
Gerritsen Leonardus 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)
Gerritsen Pieter nummerwisselaar met Heide v.d. Dirk . Lot reserve 1840 van de 7eafd . Infanterie gem. Leeuwarden hij is bij
de Staande Armee overgegaan enz. jaar 1840 (5)
Gerritsen Sjoukje Igles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel 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. 1842 (14) dossier (16)
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Gerritsma A. P. , Koopman , 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)
Gerritsma A. P. 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)
Gerritsma A. T. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens
Burgemeester en Wethouders van Bolsward 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)
Gerritsma A. T. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (5)
Gerritsma A. T. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Gerritsma Anne J. te Bolsward 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)
Gerritsma Anne te Bolsward 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)
Gerritsma Anne Tjallings, 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)
Gerritsma Dirk te Bolsward ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Gerritsma Dirk te Bolsward Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Gerritsma Dirk, 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
Gerritsma Dirk, 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)
Gerritsma Engele Gerrits Nijehaske Schipper
Gerritsma Engele Gerrits Schipper te Nijehaske, Commissaris van na te noemen Onderlinge; Gerrit Hemminga Deurwaarder
te Heerenveen en Bernhard Sievers hebben opgericht de Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen jaar
1841 (4)
Gerritsma G. E. Ondertekend samen met leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente
Haske betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen
bij de Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (4)
Gerritsma G. E., ---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) 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)
Gerritsma G. E?. 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)
Gerritsma G. F. te Burgwerd 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)
Gerritsma Gerrit Engeles heeft tegoed voor geleverde Kalk , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven
gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske ter beschikking van de departementalen
ambtenaar enz. jaar 1815 (7)
Gerritsma Gerrit Engeles heeft tegoed voor verschotten , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven
gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske ter beschikking van de departementalen
ambtenaar enz. jaar 1815 (7)
Gerritsma Gerrit Jacobs staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij
van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Gerritsma H. gewezen Commies bij de Belastingen te Leeuwarden wonende een voordragt tot finale regeling van zijn
pensioen enz. jaar 1824 (5)
Gerritsma Harmen 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)
Gerritsma Jurjen, 32 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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Gerritsma L. Nijehaske Schipper
Gerritsma Martje, 347 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)
Gerritsma S. hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door
Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Gerritsma Sybren Gerrits---- Visser Elias Roelofs en Gerritsma Sybren Gerrits Schippers van beroep verzoeken om vrijstelling
enz. jaar 1824 (2)
Gerritsma Sybren wordt vermeld als Belastingschuldige op een document genaamd: De Ontvanger van Marum heeft den Eer
den Heer Controleur te Dronrijp enz. dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 18391840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Gerritsma Tjalling Fokkes---- Boertjes Jouke Huberts wonende te Balk wordt vermeld in een extract uit het resolutieboek van
Gedeputeerde Staten houdende bezwaren over de uitspraak van de Militie Raad dat Jager de Auke Jurjens Loteling is
afgekeurd wegens blaren op de voeten enz. door of voor den voorzoon van den appellant huisvrouw Gerritsma Tjalling Fokkes
loteling enz. jaar 1841 (5)
Gerritsma W. R. te Suawoude 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)
Gerritsma Willem naar New York, 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 1897 (2)
Gerritsma Willem naar Middlerbro, 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)
Gerritsma Willem naar Archom, 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)
Gerritsma Willem 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 1895 (2)
Gerritsma Willem 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 1896 (2)
Gerritsma Willem 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 1895 (2)
Gerritsma Willem 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 1895 (2)
Gerritsma Willem 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)
Gerritsma Willem naar Indie, 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)
Gerritsma Willem naar N`ew York, 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)
Gerritsma Willem naar New York, 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)
Gerritsma Willem naar New York, 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)
Gerritsma Willem naar New York, 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)
Gerritsma Willem, 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)
Gerritzen Dirk L. , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en 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 1859 (8)
Gerritzen Gerrit Doukes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor
ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)
Gerritzen Hermanus van beroep Vuuraanzetter----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide
genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Gerrolsma ….? de erven van Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen
Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818
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voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz. jaar
1819 (11) hele dossier (30)
Gerroltsma S. , De Huizing gelijk alle enz. enz. voor jaarlijks 231-3-12 enz. enz. Onderwerp de huur van het rechtshuis enz.
hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz.
jaar 1814 (1) dossier (36)
Gerroltsma Simon---- Jongsma E. te Leeuwarden en Witteveen J. te Dokkum, Onderwerp; ontvanger, recht op successie
betreffende het overlijden van Gerroltsma Simon, overl. te Kollum en omtrent zijn woon en verblijfplaatsen in zijn leven, enz.
enz. jaar 1815 (6)Gerroltsma Simon---- Rintjema Binne Tjerks , Huisman te Bornwird , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur
van Vriesland met als onderwer: dat hij tot Mei 1814 te Raard heeft gewoond en dat hij daar zijn belasting heeft betaald en
dat hij nu een dubbele aanslag heeft omdat hij te Bornwird ook moet betalen en hij de Zathe en Landen huurde van wijlen
Gerroltsma Simon tot dien tijd door Talsma Rindert Jans bemeierd enz. enz. jaar 1816 (1)
Gerryts Abe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Gerrytsm J. F. te Higtum 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)
Gerrytsma Daniel, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Gerrytsma F. G. te Burgwerd 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)
Gerslma J. P.---- Gerlsma Jentje Petrus oud 21 jaar wonende te Hindelopen zoon van Gerlsma Sicco (Mr.) gewezen
vrijwillige Jager bij de Vriesche Compagnie verzoekt in een door hem ondertekend request om als Officier desnoods
Onderofficier benoemd te worden (hij ondertekend als Gerslma J. P. enz. jaar 1815 (2)
Gersloot---- Poutsma ….? Onderwijzer te Gersloot, behandeling van zijn request enz. Onderwerp: het bouwen van een
School en Onderwijzerswoning enz. jaar 1814 (6)
Gerstemeijer J. C. te IJlst 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)
Gerstmeijer Henderikus Coenraad staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar
van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Gertsma A. 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)
Gerzee H. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)
Gerzee H. de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Gerzema Hermanus, kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Groningen verzoekt om vrijstelling enz. jaar 1824 (4)
Gest van der Wessel, Herlogimaker, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Gestrande Gaffelschoener Ïda”is opgegeven en de lading werd verkocht aan de heer Visser Jan Hz. wordt vermeld in
Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)
Geterensma? Pieter G. 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)
Getsen ….? en Limburg ….? van de lichting 1814, 1815, 1816 waren niet ingeschreven maar nu ze gehuwd zij enz. jaar 1825
(1)
Gette J. W. te Leeuwarden 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 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)
Getzederzijl de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Franekeradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817
(2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Getzederzijl de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Barradeel ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2)
beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Geubel Johannes Christiaan, Jager 2e Battailjon Jagers * 09-11-1814 Zutphen , 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
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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)
Geuker A.---- Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat
zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld)
vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen te Harlingen bij: Nijdam Jochem A. aan de
Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld, te Kingmatille bij Kas Jan en
te Dronrijp bij Geuker A. en te Deinum bij Nieuwland J. en te Ritzumazijl bij Steenhuizen S. R. enz jaar 1892 (7)
Geuker A. Dronrijp Nieuw te openen dagelijksche dienst Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dossier (7)
Geuker A. Dronrijp Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Geuker Boote H. Winkelier 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)
Geukes Jan---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur
van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land
gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder
aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en
Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook) oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans
(ondertekend als Sietzema G. IJ) oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook) oud 50
jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra
Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie
Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als
landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum
ook dit document enz. jaar 1815 (12)
Geukes Jarig de weduwe te Nijega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland,
Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, 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)
Geukes Luitsen, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Geukes, Ytje weduwe Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van Kamma (Kammen) er van beschuldigd
een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en op 19-08-1823 bij de vrouw van Simon Eges Luimstra,
(Luinstra) Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn. Jaar 1823 (1)
Geuns van Cornelis Sijtzes, 96 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)
Geurs Leonardus---- Salverda S. S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Geurs Leonardus gepensioneerd Soldaat binnen deze stad is overleden op 23e
dezer enz. jaar 1818 (1)
Geurs T. te Leeuwarden Onderwerp; een request jaar 1841 (1)
Geurts Antonius te Leeuwarden gevestigd en dat Leeuwarden zijn onderstandsdomicilie is en deze moeten batalen aan zijn
verpleging in de Ommerschans enz. jaar 1839 (2
Geurts Johannes ---- Hemkes Marten, Kloosterman Hendrik en Geurts Johannes allen te Leeuwarden , Onderwerp: een
request door hem getekend , met antwoord, dat Hemkes Marten om het afleggen van de bekende Vriesche verklaring in
den jare 1796 van zijn post als Kaasdrager of Waagmeester is ontzet en dat hij een toelae in 1803 is toegelegd enz. hij altijd
een braaf en getrouw enz. enz. dat hij deze post in 1802 van ene Atema Jan had gekocht enz. jaar 1815 (5)
Geurts Johannes---- Hemkes Marten , Kloosterman Hendrik en Geurts Johannes alle woonachtig te Leeuwarden, het betreft
hun request dat Hemkes Marten om het afleggen der bekende Vriesche Verklaring in den jare 1796 van zijn post als
Kaasdrager of Waagwerker is ontzet dat aan hem in 1803 en dat hij altijd een braaf en trouw ambtenaar enz. dat Kloosterman
Hendrik en Geurts Johannes beide dienst hebben genomen voor 6 jaar enz. jaar 1815 (2)
Geurtse A------ Toornstra Eke en Geurtse A., bericht uit Dokkum dat zij niets op het huwelijk tegenhebben jaar 1841 (1)
Geus de A. te Breda Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
(22)
Geus de Gijsbert geb. Raamsdonk laatste woonplaats Poederoijen oud 21 a 22 jaar, Onwillige die zig schuilhoud want hij
heeft zig onttrokken aan de Nationale Militie en dat hij bij ontdekking direct in verzekerde gesteld moet worden jaar 1816 (3)
Geus Johannes Corn’s (hij is op de lijst niet te vinden en is uitlandig) 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)
Geus Johannes---- Sytzama van J. G. Lieutenant Collonel, hij schrijft en ondertekend een briefje dat hij de Burgemeester van
Harlingen gelast om de persoon van Geus Johannes vermits deze niet van het Eiland Terscheling kan komen enz. ook gaat het
over inkwartiering voor 2 etmalen en dat men alles maar vreemd vind enz., enz. jaar 1814 (4)
Geus van den Heuvel de A. te Tilburg wordt vermeld in een staat der gewezen geëmployeerden bij het leger ter Velde in
afwachting van plaatsing provisioneel tot de laatste december a.s. een zeker wachtgeld is toegekend enz. jaar 1840 (6)
Geuvers Meine de weduwe van staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement
met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een
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brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos
Hieronimus door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde
Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout
voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting
Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het
verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.)
Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder
Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Geuwkes Wierd, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Geuzines Anne Kapitein op de Kortenaar
Gevaerts R., 3 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)
Gevangenen te Leeuwarden, Onderwerp; o.a. verpleging van de gevangenen, onderhoud der gevangenen een besluit van de
koning, voorbeelden kosten en uitgaaf enz. enz. jaar 1823 ( 29)
Gevangenhuizen---- Leeuwarden; een document van berekening van Kosten van Levensmiddelen in den Gevangenhuizen te
Leeuwarden gedurende de 6 eerste maanden van 1821 volgens de gehouden aanbesteeding van 20 November 1820, op dit
overzicht is mooi te zien wat de gevangenen in deze tijd te eten krijgen hier wordt ook precies vermeld wat de gevangenen per
dag aan voedsel koeten enz. enz. jaar 1820 (4)
Gevangenis---- Olivier W., Warren W. G., Napjus H., Haga van A. B. , Nijland Jurjen, Noyon P. leden van de raad van de
gevangenishuizen te Sneek onderwerp de aanbesteding van de voeding en de weekmenu’ s jaar 1818 (5)
Gevangenis--- 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)
Gevangenis---- Leeuwarden Conditieen van levering van goederen (verse producten) voor de aanbesteding deze goederen,
aan de Gevangenis te Leeuwarden jaar 1815 (16)
Gevangenis Leeuwarden----- Dijkstra D. Mr. Smid van beroep, onderwerp het aanleggen van pijpen voor de verwarming in
de gevangenis te Leeuwarden , in een handgeschreven brief met zijn handtekening de begroting van de kosten enz. jaar 1817
(2)
Gevangenis Leeuwarden ----een lijst met de namen vanuit heel Nederland van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823
aldaar in de gevangenis zaten (Criminelen) en 286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175
mannen en 47 vrouwen, en in het Huis van Justitie 67 Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die
arbeid hebben verricht (met de soort van arbeid en hun ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben
ontvangen ca 300 mannen en 120 Vrouwennamen (42) jaar 1824
Gevangenis Leeuwarden ----een lijst met de namen vanuit heel Nederland van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823
aldaar in de gevangenis zaten (Criminelen) en 286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175
mannen en 47 vrouwen, en in het Huis van Justitie 67 Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die
arbeid hebben verricht (met de soort van arbeid en hun ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben
ontvangen ca 300 mannen en 120 Vrouwennamen (42) jaar 1824
Gevangenis Leeuwarden, onderwerp; het uitbreiden van enige hokken {cellen} een begroting, berekening, jaar 1841 (23)
Gevangenis Leeuwarden, Ulrich Paulus , Fabrikant in het huis van Correctie en detentie te Leeuwarden en gechargeerd om
onze gevangenen werk te verschaffen enz. enz. jaar 1817 (11)
Gevangenis onderwerp; de huur van de gevangenis genaamd de Kleine Kerk jaar 1816 (2)
Gevangenis----- Romkes Johannes President van het College van regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H. en Feddes C. C. leden van genoemd college, in de vergaderzaal
aanwezig en de llaagst ingeschrevene mogen de Turf leveren voor de huizen van Arrest met de bedragen van inschrijving en
wel de heer Woude van der Sjoers zowel voor de lange turf als voor enz. enz. jaar 1819 (3)
Gevangenis Sneek - een proces verbaal van aanbesteding waarin duidelijk wordt vermeld wat het dagmenu van de gevangenen
is in 1816 (4)
Gevangenis--- Sneek een lijst waarin vermeld de inkoop van voedsel en de hoeveelheid een gevangne nodig heeft volgens de
directie, waarin men per dag een goed overzicht heeft en goed kan zien wat ze te eten krijgen jaar 1817 (5)
Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding herstelling van het Metsel en Timmerwerk van huis van Opsluiting en Tuchtiging te
Leeuwarden . worden ook genoemd Pieterson Alexander te Leeuwarden, Keyzer Harmen, Lankhorst Gerrit, jaar 1841 (59)
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)
Gevangenis te Leeuwarden een begroting van de kosten wegens het aanleggen van een kapitaal riool enz. jaar 1819 (4)
Gevangenis te Sneek , een begroting van kosten wegens enige reparatie aan de gevangenis te Sneek de z.g.n. Kleine Kerk ter
voorkoming van de ontvlugting van de gevangenen met vermelding van de benodigde bouwmaterialen enz. jaar 1816 (5)
Gevangenis te Sneek de aanbesteding voor levering van voedsel aan de gevangenis hieruit is ook op te maken welk ” menu”
de gevangenen op welke dag kregen voorgeschoteld enz. jaar 1816 (4)
Gevangenis te Sneek, Aanbesteding voor de leverantie van levensmidelen voor de gevangenid te Sneek, waaruit men ook kan
zien wat de gevangenen in die tijd te eten kregen, jaar 1815 (3)
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Gevangenis te Sneek, een proces verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel voor de gevangenen aldaar, waaruit het
week menu blijkt. Jaar 1814 (4)
Gevangenis, een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort zitten te Sneek jaar 1815, een
lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort zitten te Sneek jaar 1815 (2)
Gevangenis. Onderwerp; fondsen voor den arbeid der gevangenen voor 1825 en van de staat van het fabriekswezen over 1824
enz. jaar 1825 (6)
Gevangenis: een lijst van aanvrage voor benodigde kledingstukken voor de gevangenen te Sneek enz. jaar 1823 (2)
Gevangenis: een staat der benodigde fondsen enz. met een lijst van benodigde zaken zoals voeding, steenkolen enz. jaar 1825
(3)
Gevangenis: Het college van Regenten over de gevangenissen te Heerenveen zij worden als schuldeiser vermeld op een staat
genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting
voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Gevangenis: Het college van Regenten over de gevangenissen te Sneek zij worden als schuldeiser vermeld op een staat
genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting
voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Gevangenissen ----- Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de
aanneming is geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Gevangenissen te Leeuwarden Onderwerp: reparatieen aan de schoorsteen van de keuken en het ingestorte riool enz. jaar
1822 (1)
Gevangenissen (Burgelijke en Militaire) te Leeuwarden Onderwerp: de vergroting van het tuchthuis en taxatie der kosten van
fl. 7350.= enz. enz. jaar 1823 (6)
Gevangenissen , Onderwerp: een aanvraag van prijzen via het tuchthuis te Gent in Oost Vlaanderen betreffende Hangmatten
en verdere benodigdheden daarvoor (uitvoerig beschreven) jaar 1823 (9)
Gevangenissen , Onderwerp: Staat der benodigde fondsen voor het onderhoud en voedsel der gevangenen enz. enz. jaar 1823
(11)
Gevangenissen , Onderwerp; Berekening van kosten van Levensmiddelen in de laatste 6 maanden van den jare 1818, Hieruit
is mooi te zien wat de gevangenen te eten kregen. Jaar 1818 (5)
Gevangenissen . Onderwerp: Staat der benodigde fondsen voor het onderhoud van de gevangen in de gevangenishuizen van
Leeuwarden met gespecificeerde vermelding van de geleverde goederen enz. enz. jaar 1823 (3)
Gevangenissen : Onderwerp: vergroting vann het Tuchthuis te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Gevangenissen ; Leeuwarden een document betreffende dat de gevangenen wegens Verkwisting, Zinneloosheid en Slecht
gedrag, Krankzinnigheid in het correctiehuis enz.enz. , tevens een antwoord hierop van de Minister van Justitie uit Brussel,
Ook de Oficier bij de regtbank schrijft daar een brief over jaar 1821 (16)
Gevangenissen---- benoemingen der leden der Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en Toezigt van de
gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz., jaar 1822 (5)
Gevangenissen--- Dijk van B. H. , hij is aannemer voor het aangegane contract van het kapitale aanleg van Riool bij de
tuchthuizen te Leeuwarden enz. enz. jaar 1820 (2)
Gevangenissen--- Dijk van Bouwe Hettes , Aannemer der reparatieen van het Blokhuis te Leeuwarden jaar 1820 (1)
Gevangenissen---- Dornseyffen W. F. (Dornseiffen) te Utrecht , hij wordt benoemd als 1e commies of Boekhouder in de
gevangenis van Leeuwarden op een jaarlijks tractement van fl. 600.= en tot Magazijnmeester benoemd Schaai van H. J. te
Rotterdam op een jaarlijks tractemet van fl. 500.= enz. jaar 1823 (4)
Gevangenissen---- Heerenveen -- een staat van het Mouvement der kleeding en ligging stukken tevens een opgaven van de
bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) jaar 1824 (4)
Gevangenissen---- Houten van P. te Leeuwarden, Mr. Timmerman de alg. rekenkamer heeft zijn rekening erkent wegens
reparatie aan het provoosthuis aldaar jaar 1825 (2)
Gevangenissen in Friesland: diverse correspondentie o.a. over de voeding, verzorging, verpleging enz. der gevangenen jaar
1825 (11)
Gevangenissen in Vriesland met als onderwerp de onkosten wegens in de gevangenhuizen over de jare 1815 met vermelding
van o.a. de koking van spijs, en een weekmenu, brandstoffen , kleding, tractementen en reparaties enz. enz. jaar 1816 (31)
Gevangenissen in Vriesland met als onderwerp een aanbesteding voor levering voeding met een compleet weekmenu wat de
gevangenen te eten kregen enz jaar 1816 (3)
Gevangenissen---- Leeuwarden . onderwerp ; een staat van het Mouvement der kleeding en ligging stukken tevens een
opgaven van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd
vrouwenhemden in Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz. ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op
24 december 1824 ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob
en Weima Aagje Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag enz. jaar 1825 (dossier14)
Gevangenissen---- Molenaar B. Roggebrood en Tarwebrood ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor
Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en
wie de leverantie krijgt enz. jaar 1823 (13)
Gevangenissen Onderwerp ; Het college van regenten heeft nagedacht over de bezuinigingen die in de gevangenissen kunnen
worden ingevoerd, de voedingskosten per gevangene hebben in 1817 gekost per persoon per dag 25 a 26 cent, dan wordt er
opgesomt wat voor soorten voeding de gevangenen per dag kregen ook een overzicht van wat men verder ging doen i.v.m. de
bezuinigingen, ook een overzicht van welke soorten arbeid er wordt verricht enz. enz. enz. jaar 1818 (16)
Gevangenissen Onderwerp: een reglement van Organisatie en Bezoldiging van het Personeel der Strafgevangenissen, hierin
zijn 29 artikelen genoemd waarin staat hoeveel en wat voor soorten personeel er is en de Tractementen vandeze. Jaar 1822
(18)
Gevangenissen---- Overney van beroep opzichter bericht dat dat in het Tuchthuis te Leeuwarden enige gebreken zijn ontstaan
met vermelding van dez. enz. enz. jaar 1823 (1)
Gevangenissen---- Reneman Kolde D. P. hij verkoopt een stuk grond ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt
naar een burgerlijk en militair gevangenis enz. jaar 1823 (10)
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Gevangenissen---- Reneman, hij wordt genoemd in een stuk betreffende waar in hij aangeeft dat bij de kanselarij op het
Noordeinde enz. enz. en de opzichter Overney deze bak voor 30 jaar terug heeft enz. enz., verder gaat het stuk over
verbouwingen enz. over de Kanselarij en het Huis van Burgelijke en Militaire verzekering enz. jaar 1823 (8)
Gevangenissen---- Romkes Johan , een staat van 1/3 der verdienste der gevangenen te Leeuwarden enz. enz. jaar 1820 (2)
Gevangenissen---- Roos W. Congierge in het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering te Leeuwarden ewaar hij benoemd
is geworden 26-06-1824 No. 107 enz. enz. jaar 1825 (3)
Gevangenissen---- Sporre G. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te
Leeuwarden enz. jaar 1823 (4)
Gevangenissen te Friesland; Diverse stukken daarover enz. jaar 1825

Gevangenissen te Leeuwarden een opgaaf van de defecten met de globale begroting van kosten enz. jaar 1820 (8)
Gevangenissen te Leeuwarden een staat van een derde deel der verdiensten van de gevangenen enz. jaar 1820 (2)
Gevangenissen te Leeuwarden---- Onderwerp: een tabel van getalswijze opgave der gevangenen die zich in het huis van
arrest en correctie te Leeuwarden bevinden enz. jaar 1821 (3)
Gevangenissen te Leeuwarden : onderwerp diverse ambtelijke schrijven jaar 1823 (5)
Gevangenissen te Leeuwarden een jaarlijkse staat van het getal Gevangenen en de onkosten van derzelve voeding enz. in de
Gevangenhuizen over den jare 1824 hierin wordt precies beschreven hoeveel gebruikte Levensmiddelen en andere zaken enz.
jaar 1825 (11)
Gevangenissen te Leeuwarden, een Jaarlijkse staat van het getal gevangenen en van der onkosten der gevangenenhuizen
binnen Leeuwarden in den jare 1818 en 1819 met lijsten met vermelde ingekochte Levensmiddelen. Betalingen aan personeel,
Medicamenten enz. enz. enz. jaar 1820 (15)
Gevangenissen te Leeuwarden, Staat der Kledingstukken, betreft ook een stuk wegens een vergissing van de hoeveelheid
azijn in de soep, jaar 1823 (5)
Gevangenissen te Leeuwarden, ---- Wal van der A. voor Roggebrood en Tarwebrood, Onderwerp: een proces Verbaal van
gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de
producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp: Aanbesteding van werken enz. jaar 1823 (7)
Gevangenissen te Leeuwarden, onderwerp: Noodzakelijke reparatien enz. tevens een dossier betrefende het jaarlijkse aantal
gevangenen die aanwezig zijn, inkoop staten, en verdere administratie waarin ook genoemd wordt en gespecificeerd de
voeding met kosten enz. jaar 1821 (20)
Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; een staat van het een derde der verdiensten van de gevangenen in het tuchthuis
aldaar enz. jaar 1822 (2)
Gevangenissen te Leeuwarden: Onderwerp; staat van het 1/3 van de verdienste der gevangenen jaar 1823 (2)
Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen
en de prijs die hij voor het brood bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Gevangenissen te Sneek , onderwerp: Noodzakelijke reparatien enz. tevens een dossier betrefende het jaarlijkse aantal
gevangenen die aanwezig zijn, inkoop staten, en verdere administratie waarin ook genoemd wordt en gespecificeerd de
voeding met kosten enz. jaar 1821 (13)
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)
Gevangenissen te Vriesland, Onderwerp: betreffende kleding van de Portiers of Gardes en ook gaat het over Hangmatten en
verdere zaken betreffende 168 gevangenen, over Pistolen enz. jaar 1825 (17)
Gevangenissen te Vriesland, Onderwerp: dat de benodigde monsters van het model deken van Leeuwarden naar Leiden
gezonden moet worden betreffende Witte Wollen dekens jaar 1825 (3)
Gevangenissen te Vriesland, Onderwerp: Staat van het Mouvement der Kleeding en Liggingsstukken benevens eene opgave
der bevolking in het huis van Reclusie en Tuchtiging en het Huis van Arrest en Justitie te Leeuwarden en de arresthuizen te
Sneek en Heerenveen enz. jaar 1825 (18)
Gevangenissen---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie en Detentie werk te
verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken enz. enz. jaar 1819 (6)
Gevangenissen--- Ulrich Paulus Fabrikant in het huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden en gechargeerd om onze
gevangenen voor zijn rekening enz. enz. teven 2 staten van uitgegeven kleding i.v.m. herstellingen enz. jaar 1819 (4)
Gevangenissen van Leeuwarden: aanbesteding van levering en een Lijst met voedsel: berekening van de kosten van 1818 en
de voorlopige raming 1819 , ook staan er de bereidingswijze’ s op . jaar 1818 (15)
Gevangenissen---- Wellenbergh P. Hoofdingenieur (met handtekening) verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland om zo
spoedig mogelijk een Plattegrond teekening van de drie voor vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden enz. benevens
van een gedeelte van de tuin aan de Heer Kolde Reneman D. P.---- in eigendom toekomende en deze verkoopt een stuk grond
ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz. jaar 1824 (2)
Gevangenissen---- Wellenbergh P. Hoofdingenieur, Onderwerp; het aanbouwen bij de gevangenissen te Leeuwarden jaar 1823
(3)
Gevangenissen---- Wybradus L. Bouwkundige hij ontvangt een beloning in eens van 249 guldens wegens de vertimmering
van de Kanselarij voor het Tuchthuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1824 (2)
Gevangenissen, een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen van beenderen
die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum, trefwoorden:
Rumfordsche soep, Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)
Gevangenissen, Onderwerp; een document met een lange lijst van defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld
moeten worden enz. enz. een lijst met gespecificeerde defecten en een gobale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (16)
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Gevangenissen, Onderwerp; een document met een lange lijst van defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld
moeten worden enz. en een lijst met gespecificeerde defecten en een globale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (4)
Gevangenissen, een aanbesteding van Fournituris voor de gevangenhuizen van Sneek, ook vermeld het weekmenu wat de
gevangenen te eten regen enz. jaar 1814 (4)
Gevangenissen, een stuk over de aanbouw van het tuchthuiste Leeuwarden jaar 1823 (4)
Gevangenissen, Leeuwarden een opgave van Defecten aan de gevangenhuizen (Tuchthuis en het Blokhuis) die noodzakelijk
hersteld moeten worden jaar 1819 (7)
Gevangenissen, Onderwerp de riolen aanpassen omdat het voor de gezondheid van de gevangenen beter is, verder een opgave
van gebroken Glasruiten in het Huis van Reclusie en Tuchtiging, huis van Arrest en Justitie totaal 232 met de kosten enz. jaar
1823 (2)
Gevangenissen, Onderwerp de werklonen van de gevangenen (deel 1) jaar 1819 (2)
Gevangenissen, Onderwerp de werklonen van de gevangenen (deel 2) jaar 1819 (2)
Gevangenissen, Onderwerp de werklonen van de gevangenen jaar (deel 3) 1819 (2)
Gevangenissen, onderwerp een brief van de Minister van Justitie betreffende het inrichten van een zaal voor besmette publike
vrouwen jaar 1818 (1)
Gevangenissen, Onderwerp: Aanbesteding grondstoffen enz. jaar 1825 (3)
Gevangenissen, Onderwerp: Aanbesteding grondstoffen enz. jaar 1825 (3)
Gevangenissen, Onderwerp: dat er tot nu toe nog geen aanbesteding voor de grondstoffen enz. jaar 1825 (4)
Gevangenissen, Onderwerp: dat er tot nu toe nog geen aanbesteding voor de grondstoffen enz. jaar 1825 (4)
Gevangenissen, Onderwerp: een staat van een derde der verdienste van de gevangenen in het tuchthuis te Leeuwarden enz.
enz. jaar 1822 (2)
Gevangenissen, Onderwerp: Reglement omtrent den Geneeskundigen dienst der gevangenissen, algemene bepalingen artikel 1
t/m 38 enz. enz. jaar 1823 (12)
Gevangenissen, Onderwerp; Generale Rekening en Inventaris over het dienstjaar 1824 enz. jaar 1825 (5)
Gevangenissen, staat van besteeding van fournitures (voedsel) voor de gevangenen te Sneek, hieruit is mooi te zien wat het
week “menu” was in 1818 voor de gevangenen, jaar 1818 (4)
Gevangenissen, uit deze documenten over aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een
weekmenu waaruit men zien wat de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E.,
Noijon P., Nijland J., Warren W., Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek, tevens
Cambach P. en allen ondertekenen dit document jaar 1817 (5)
Gevangenissen. Onderwerp dat de IJzeren leuning der Galge van het Blokhuis is gebroken en verzoekt om enz. enz. jaar 1823
(1)
Gevangenissen:
Onderwerp 158 rollen Dekens waarvan er 60 te Leijden, 20 te Campen, en 32 te Sneek enz. jaar 1825 (7)

Gevangenissen:
Onderwerp 158 rollen Dekens waarvan er 60 te Leijden, 20 te Campen, en 32 te Sneek enz. jaar 1825 (7)

Gevangenissen: te Leeuwarden Algemene Maandstaat der gedane betalingen door de commissie enz. enz. voor de verpleging
en onderhoud van de gevangenen in de huizen van Reclusie, Tuchtiging en Arrest en Justitie enz. enz. jaar 1823 (4)
Gevangenissen: ---- Beij P. J. Staatssecretaris Onderwerp: de burgelijke en militaire gevangenissen onderwerp de uitbreiding
van het gesticht met een uitvoerig rapport, jaar 1823 (7)
Gevangenissen: een staat der bevolking der Strafgevangenis te Leeuwarden (geen namen) jaar 1823 (2)
Gevangenissen: Staat der benodigde fondsen voor het onderhoud der gevangenen , lijsten waarin de kostenberekening met
vermelding van de goederen enn etenswaren enz. jaar 1823 (2)
Gevangenissen: Staat der benodigde fondsten door de commissie enz. enz. voor de verpleging en onderhoud van de
gevangenen in de huizen van Reclusie, Tuchtiging en Arrest en Justitie te Leeuwarden gedurende augustus 1823 enz. enz. jaar
1823 (2)
Gevangenissen: Bije de P. J. vice president van de raad van administratien over de burgelijke en militaire gevangenissen
betrfet de kosten van afbraak van het mannen hospitaal en en het stenen schavot enz. enz. Jaar 1823 (6)
Gevangenissen: een document waarin berekend wordt wat een gevangene per dag aan voedsel mag kosten b.v. 17 cent terwijl
er een bezwaar komt want voor minimaal 21 cent enz. enz. ook worden berekend de kosten voor: Kleding, Liggingstukken,
Verlichting, Verwarmingen, Bewassing, Medicamenten en Toevallige uitgaven en vervoerderskosten, bij deze hier voor
genoemde posten staat steeds een uitgebreide beschrijving hoe men aan dit bedrag komt jaar 1822 (12)
Gevangenissen: een document waarin staat de conditien voor de aanbesteding voor: Voedsel zoals Rogge en Tarwe Meel,
Rundvlees en Rundvet, Erwten, Groenten, Azijn, Olie, Zout enz. enz. ook Verwarming, jaar 1822 (33)
Gevangenissen: een gedrukte Jaarlijkse begrooting der kosten van den inwendigen en huishoudelijken dienst der huizen van
correctie, van reclusie en tuchtiging, en van militaire detentie jaar 1822 (16)
Gevangenissen: een overzicht van de levensmiddelen met de sommen van uitgaaf enz. jaar 1823 (2)
Gevangenissen: een staat der kleedingstukken en wapening der portiers en knechts of bewaarders van de strafgevangenissen
welke enz. enz. Jaar 1823 (3)
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Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en Liggingsstukken
benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19)
Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en Liggingsstukken
benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19)
Gevangenissen: Jaarlijksche Begrooting der kosten van den inwendigen en huishoudelijken dienst van het Huis van Reclusie
en Tuchtiging in de provincie Friesland enz. met gespecificeerde artikelen, bedragen en een kolom aanmerkingen voor het
jaar 1824 , jaar 1823 (10)
8-A
Gevangenissen: Leeuwarden Onderwerp : Nota van het vereischt Mobilair van het Burgerlijk en Militair Huis van
15-01-1825
Verzekering benevens van de daartoe benodigde kosten enz. een lijst met inventaris en de kosten/waarde daarvan en een
zelfde lijst van de Gevangenis het Blokhuis genaamd , tevens een dito lijst van Provoostgebouw jaar 1825 (18)
11-02-1825 3- Gevangenissen: Leeuwarden: een stuk betreffende het uit het magazijn halen voor de gevangenen 16 linnen buizen, 20 linnen
A
Broeken en 10 mans mutssen enz. jaar 1825 (2)
24-02-1825
Gevangenissen: Nogon ….? Fabrikeur te Sneek Onderwerp: Werk in de strafgevangenis te Leeuwarden waar 2000 rollen
1-A
dekens gefabriceert zullen worden enz. jaar 1825 (9)
24-02-1825
Gevangenissen: Nogon ….? Fabrikeur te Sneek Onderwerp: Werk in de strafgevangenis te Leeuwarden waar 2000 rollen
1-A
dekens gefabriceert zullen worden enz. jaar 1825 (9)
218
Gevangenissen: Onderwerp een Reglement voor den dienst der Kantines met 28 artikelen jaar 1823 (7)
14-03-1823
876
Gevangenissen: Onderwerp: Staat van het een derde der verdiensten van de gevangenen in het Tuchthuis enz. te Leeuwarden
11-09-1823
jaar 1823 (2)
10
Gevangenissen: Onderwerp; Reglementen van de gevangenis te Leeuwarden, met 21 Punten , jaar 1823 (13)
02-01-1823
8
Gevangenissen: Onderwerp; Staat der kosten waar de dagelijkse uit te reijken voeding enz. aan de gevangenen voor de
02-01-1823
aanbesteding daarvan enz. enz. met de producten genoemd enz. jaar 1823 (4)
276
Gevangenissen: Staat der benodigde fondsten voor verpleging en onderhoud der gevenagenen gedurende april 1823 met
05-04-1823
vermelding in een lijst van de benodigde voedsel enz. jaar 1823 (2)
1033 + 1046
Gevangenissen: Wijbrandij L. Bouwkundige , Onderhoud , Opmetingen, bestekken enz. voor de vertimmering van het
18-10-1823
Tuchthuis te Leeuwarden enz. enz. en de kanselarij jaar 1823 (2)
409
Gevangenissen; in de schoorsteen van de keuken van het tuchthuis te Leeuwarden waar op de 22e een aanvang van brand was
21-05-1821
geconstateerde en verder een heel verhaal over hoe de schoorsteen gebouwd moet worden en hoeveel de reparatie zou kosten
enz. enz. jaar 1821 (3)
8-A
Gevangenissen; Ontvangen uit het huis van Correctie te St. Bernard in Belgie voor het huis van Reclusie en Tuchtiging te
18-01-1825
Leeuwarden dan volgt een lijst van kleding voor de gevangenen jaar 1825 (2)
164
Gevangenissen; berekening van kosten van Levensmiddelen in de gevangenishuizen van Leeuwarden van Primo April tot
17-03-1819
Ultimo December van het jaar 1819 volgens de aanbesteding van 15 maart j.l. jaar 1819 (7)
1188
Gevangenissen; Onderwerp aanbesteding van voedsel voor de gevangenen voor de 1e 6 maanden van het jaar 1823 o.a.
23-12-1822
Aardappels, Gort , Erwten. Witte Kool en Wortelen enz. jaar 1822 (5)
745
Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van voedsel aan de gevangenis te Sneek (met de menu’ s
07-10-1818
wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon P., Haga van A. B.
Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en Banning H. en Cambach P. als inschrijvers jaar 1818 (4)
6
Gevangenissen; Samenstelling van het menu der gevangenen per dag samengesteld en gepresenteerd dooe leden van de raad
02-01-1818
van de gevangenis te Sneek en wel; Vlink Y, Noyon R. Warren W. G. , Napjus H., Nijland , Haga van A. B. , jaar 1818 (4)
646
Gevangenissen----een Staat der gespecificeerde kledingstukken voor de Mannen en voor de Vrouwen enz. jaar 1823 (4)
15-07-1823
454/24
Gevangeniswezen, Reglemant voor de Huizen van Bewaring jaar 1841 (16)
00-00-1841
18-A blz. 16
Geveke H. te Lemmer wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
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)
825 blz. 2>
Geveke H. vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene
23-05-1814
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)
627-5
Geveke H. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
21-06-1815
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
811,9,11-12
Geveke H’s hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de Hervormde
13-11-1819
Gemeente te Koudum jaar 1819 (3) dossier (13)
490
Geveke H’s ondertekend een document als lid van de Gemeenteraad van Koudum met als onderwerp; dat de Raad van de
26-05-1815
Gemeente gedelibereerd hebbende op het voorstel door den Schout gedaan om van de Hervormde Gemeente van Koudum in
eigendom en onderhoud over te nemen het Schoolgebouw en de Woning des Schoolmeesters te Koudum enz. jaar 1815 (6)
63
Geveke Hermanus van beroep practiseerend Heelmeester en Lid van den Landstorm woonachtig te Koudum schrijft en
30-01-1815
ondertekend een brief aan de Gouverneur dat hij door den Schout van Koudum gepasseerde jaar werdt voorgedragen tot
Capitein bij een der compagnien van de Landstorm in Koudum en bijna 300 van de 350 manschappen namen stilzwijgend
genoegen na voorstelling maar dat een groot deel van de overigen opgehitst door eenige enz. jaar 1815 (2)
260/4839
Geveke Lodewijk Hermanus * 09-04-1817 Matroos op de Remke
02-06-1837
626/20
Geveke Lodewijk Hermanus Lemmer Matroos op deAnthina
260-210
28-06-1838
260, 260/11
Geveke Lodwijk Hermanus Lemsterland Buitenlandsch Zeevarende
14-03-1837
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Geveke W. J. H. Lemmer Schip de Lemmer wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende
vergunningen tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren
enz. jaar 1871 (7)
Geveke W. J. H. Lemmer Schip de Zwaluw wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende
vergunningen tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren
enz. jaar 1871 (7)
Geveke W. J. H. te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Groningen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)
Geveke W. schip de Lemmer wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen tot het
aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)
Gevel van der Jacobus * 1814 Rotterdam 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)
Gevelaar Auke, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Gevers D. F. thans op het Kasteel Endergeest te Oegstgeest het betreft de leverantie van in de gevangenis gefabriceerde
kleeding enz. jaar 1840 (3)
Gevers D. T. hij ondertekend een document ter ordonnantie betreffende De Raad van Administratie over de Burgelijke en
Militaire gevangenhuizen enz. jar 1823 (2)
Gevers, Jhr. Mr. D. T. Gevers op het Kasteel Endegeest Soeterwoude bij Leiden betreft levering grijs laken door de
gevangenis te Leeuwarden
Geverts M. 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
Gewald J. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine
komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft
aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries
Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk
voor de Provincie Groningen Vos. P. J. te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan
Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een
Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas, Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull
C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris, Vos J. J. Burgemeester van
Delfzijl enz. jaar 1819 (16)
Gewierda Romke 113 Holwerd (er stond eerst Gawierda maar is veranderd) 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)
Gewland J. River

Gewoltsma Simon een request en beklag over en dubbele aanslag wegens onbebouwde eigendommen enz enz. jaar 1814 (1)
Gey Kapitein 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)
Geyzes? Jelle Hendriks de 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)
Gezel Willem uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier
(34) jaar 1815
Ghigny de ---- Worms 1e Luitenant adjudant van den Staf van Gen. M. de Ghigny 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)
Ghijsen Tamme---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven
en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener
compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft
ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz.
enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie
Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding
(vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der
compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den
Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een
pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh. een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous
Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie
Uniformen enz. jaar 1814 (13)
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Gianini ….? wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande
Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, op autorisatie van het
Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals
kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)
Gibart Hendrik, 734 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)
Giblot 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)
Gibson J. Neurenberg Schipper op de Brittannia
Gibson Robbert---- Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk Strandvonder van het eiland Ameland ter presentie van Janzen
Keimp van beroep Klein Winkelier en Sierds Cept Grutter oud Kapitein wonende in Nes op de koog onder het gehugt Buren
geinventariseerd geborgen goederen van het gestrande schip de Maryanna Sunderland met als Kapitein Gibson Robbert
komende van Hamburg op de 27e juli 1816 op Ameland gestrand, met een inventarislijst van de geborgen goederen enz. jaar
1816 (5)
Gibson Robert Engeland Schipper op de William
Gibson Robert Schipper op het Brugschip de Mary Anna Vergaan op Ameland betreft de verkochte goederen die geborgen
zijn enz. jaar 1817 (3)
Gidding Gerhardus, 386 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)
Gidding Jan Albert 350 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)
Gidding Jan, 109 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)
Gids de J. Predikant te Heerewaarden tot Classificaal Secundus 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)
Gids de J. te Eindhoven 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)
Gids de J. te Eindhoven, 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
Gids de J. te Eindhoven, 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)
Gids de J. te Heerewaarden 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)
Giebaard Hendrik 48 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)
Giel N. F. hij ondertekend het navolgende dossier>>Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice versa
houdende beklag over het door den Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen enz. enz. dat
zijn beklag is ingewilligd om de 4 uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten voortaan gerekend
zal worden te zijn verleend ten name van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van Leeuwarden op Harlingen enz.
jaar 1845 (20) dossier (48)
Giel N. nr. 25 in wijk D. wonende in 1839 in de Gemeen in wijk D. 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)te 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)
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Gielink Harmanus, Flankeur 1ste Afdeeling infanterie * 06-12-1873 Hummelo, 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)
Gielstra Jan H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Gielstra Johann wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat. Inft.
Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz.
jaar 1841 (3)
Gielstra Johannes 427 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)
Gielstra Johannis * Leeuwarden 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)
Gielstra Riegbe Arien 39 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)
Gielstra Riekele Arjens * Leeuwarden 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)
Gielstra Riekele Arjens 39 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)
Gielstra Riekle Arjens 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)

02-02-1825 6- Gier de ….?---- Brunia Arjen Rinnes, Kleermaker te Riedt hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de
1-A
ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? en de Ontvanger Wentholt ….? voorgedragen als Bij Schatter enz.
jaar 1825 (4)
815
Gier de ….?---- Rodenhuis Y. ondertekend namens de Burgemeester der Satd Harlingen een brief aan de Gouverneur van
28-09-1815
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de controle van de controleur de Gier enz. jaar 1815 (3)
1332+1333
Gier de ….?---- Stolte Mink Klazes , Hij is benoemd door de heer de Gier tot Schatter der Belastingen te Franeker enz. enz.
22-12-1823
jaar 1823 (4)
929
Gier de---- Houtzaagmolen, Almenum Onderwerp: verhogingen van het patentbelasting, verder genoemd de controleur de
27-09-1823
Gier, terwijl de voormalige controleur Spree wel eens een onderzoek heeft gedaan in welke staat de Houtzaagmolens onder
Almenum zig bevonden een heel document met de voors en tegens getekend door de zetters der belasting enz. jaar 1823 (6)
1-A
Gier de J. H. Contoleur te Harlingen Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met
25-10-1824
eervol ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten,
welke buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)
11-02-1825 5- Gier de J. H. hij is lid van de kies commissie Onderwerp het stemmen voor de benoeming van de schatters enz. Jaar 1825 (7)
A
02-02-1825 6- Gier de J. H. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele Belastingen voor 1825
2-A
in dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)
02-02-1825 6- Gier de J. H. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele Belastingen voor 1825
3-A
in dienst van de ontvanger van Almenum enz. jaar 1825 (2)
1-A
Gier de J. H. te Harlingen---- Hij is een van de kandidaten voor de post Arrondissements Inspectie voor de aftredende Siderius
25-10-1824
Meinardus te Heereneveen met signalement, jaar 1824 ( 8)
776
Gier de J. H. van beroep Controleur der Directe Belastingen te Harlingen ondertekend een brief , zich beklagende wegens
11-09-1815
door de commissie der Schutterij aldaar hem gedane vordering enz. jaar 1815 (4)
1087
Gier de Jan Hend. Controle Harlingen Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
04-11-1823
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
512
Gier de Jan Hendrik---- Plantinga T. gepensioneerd Controleur der Belastingen zijn plaatsvervanger wordt Gier de Jan
29-05-1815
Hendrik enz. jaar 1815 (2)
32-A
Gier de Jan Hendrik te Harlingen een verzoekschrift om geplaatst te worden bij de belastinginspectie met het advies van de
08-11-1824
Gouveneur enz. jaar 1824 (3)
285/39
Gier de Reijer Veldwachter Scherpenzeel Met Signalement
07-02-1916
330-39
Gier de Reyer Met signalement Veldwachter Weststellingwerf (3)
17-02-1915
785/9
Giersoe A. L. Kapitein is met zijn schip den Eneste Söstre vanuit Drammen geladen met Hout op 6 Mei te Amsterdam
Bladzijde 2
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de
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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)
Gieselbach Hendrik * 07-03-1814 Den Haag ,Lancier , Reg. Lanciers no. 10, 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 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)
Giesen Leender t Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Flankeur 2-9-1836 Overleden te Koempoelang, , (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Giesen Mattheus, 405 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)
Giesen Tamme 86 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e 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)
Giesen van A. hij staat met meerdere personen vermeld op een ordonnantie van betaling over de kadastrale diensten van 1820,
21, 22, 23 en 24 met vermelding van de te ontvangen bedragen en beroep enz. Jaar 1825 (5)
Giesen van A. Landmeter betreft verlof, jaar 1824 (3)
Giesing Klaasje Joh’s, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Giesing Klaasje Joh’s, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Giessen van A. ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe
Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum,
Jorwerd, dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het District
Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J., en
aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e
klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)
Giessen, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit vermeld is. Jaar
1815 (12)
Giessendam----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het
aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door
Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld Blokland Jan te Hardinxveld en Blokland Symen te
Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver voor fl. 34.
000.= en gemijnd door Kat A. J. te Hindelopen en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan te Lemmer , en
voor het bouwen van een Tolgaarderswoning de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te
Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3)
Gietema H. J. 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)
Gietema Y. H. te Cubaard 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)
Gieteman Anton Henrich Geb. Bremen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. 18-9-1836 Overleden te Koempoelang, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Gieteman H.G. staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Gietsma IJ. H. te Cubaard (Kubaard) 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)
Gietstra Riekle Arje 498 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)
Gieze Hendrik Daniel oud 38 jaar hij is uit de bedelaarsgestichten gedeserteerd en staat met zijn signalement in een document
dat in verband met de publieke veiligheid hij enz. jaar 1839 (4)
Giezen Hendrikus, 624 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)
Giezen J. gewezen Schutter Kannonnier wonende te Leeuwarden het betreft zijn request om onderstand omdat hij door den
Militaire dienst bekomen lichaamsgebreken mogt vermeeen op een beloning aanspraak te kunnen maken enz. jaar 1839 (4)
Giezen Johannes, 346 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
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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)
Giezen T., hij is benoemd tot Brievenbesteller aan het postkantoor te Leeuwarden Jaar 1823 (1)
Giezen Tamme, 599 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)
Giezen Tjarke Jans---- Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard geeft met eerbied te kennen dat hij
ontvangen heeft van Prins Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over de minderjarige
nagelaten kinderenen Jantje genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans in leven egtelieden op
den 29e november l.l. door het omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien verongelukt op het wad tussen Wierum en
Paesens samen met hunne overige nog minderjerige kinderen en als toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende
te Veendam verder genoemd als getuigen dezer akte Giezen Tjarke Jans Burgemeester en Brans Willem, Koopman beide te
Veendam enz. jaar 1837 (7)
Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward
enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
Giezen van …..?, Holster ….? en Vissers ….? Allen van beroep Landmeters hebben hun werkzaamheden in Bergum,
Oenkerk, Veenwoude en dantumawoude zoverre voltooid dat zij naar andere gemeente kunnen zoals Oostermeer, Hardegarijp
en Joure enz. jaar 1820 (2)
Giezen van ….? Landmeter der 1e klasse hij zal de grondopneming in een aantal gemeenten vergezeld met de controleur der
belastingen de heer Spree ….? enz. jaar 1821 (2)
Giezen van A. Landmeter te Bergum, onderwerp de meting van Bergum en Veenwouden enz. jaar 1820 (2)
Giezen van A. ---- Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 zijn
aangewezen zijn de landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse
die voorgesteld worden enz. Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau
J. J. en dat de Landmeter Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7)
Giezen van A. te Hallum Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten
voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825 (3)
Giezen van A. te Stiens hij is benoemd als Landmeter 1e classe van de Provincie Friesland enz. enz. jaar 1819 (3)
Giezen van A. ---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan
naar Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost,
Hallum, en de landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J. Landmeter 2e klasse en Giezen van A. landmeter der 1e
klasse, enz. jaar 1823 (5)
Giezen van A. , Landmeter van de 1e klasse samen met Holster S., Visser J. S. en Joosten J. J. en zij zullen aanvangen als
eerste in de gemeenten Jeldum, Huizum, Weidum en Stiens betreffende de werkzaamheden ook voor het kadaster enz. jaar
1819 (5)
Giezen van A. Betaling van onkosten van het kadaster aan de landmeter voor de lopende maand maart jaar 1824 (3)
Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, Sneek, Heeg, Nieuwland ,
Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld het aantal bunders en percelen enz. jaar 1823 (3)
Giezen van A. te Hallum Landmeter, Komt voor in een document Project Verdeeling der Distrikten, met de opmeting van
welke de landmeters van de eerste klasse zullen kunnen belast worden jaar 1822 (2)
Giezen van A. te Rauwerd, Project verdeling van Gemeenten met opneming enz. enz. onder de Landmeters jaar 1820 (2)
Giezen van A. van beroep Landmeter der 1e klasse, onderwerp het opmeten van de gemeenen Minnertsga, Sexbierum en
Franeker voor hrt kadaster ez. jaar 1825 (5)
Giezen van A. van beroep Landmeter en Wentholt ….?, Controleur der Directe Belastingen en Giezen van A. met als
onderwerp de Grensopneming van diverse gemeenten zoals Utingeradeel en Haskerland en aangrenzende gemeenten enz. jaar
1820 (3)
Giezen van A.---- Vissers S. J. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Hallum met toevoeging
van de Landmeter Giezen van A. enz. jaar 1823 (3)
Giezen van A., Holster J. en Visser S. J. er bestaan geen bedenkingen om de werkzaamheden van de meeting in de gemeente
enz. enz. en dat zij de eed zullen moeten afleggen jaar 1820 (1)
Giezen van A., Landmeter van beroep hij krijgt betaald een bedrag enz. jaar 1824 (3)
Giezen van Albertus hij wordt voorgedragen om benoemd te worden tot Landmeter der 1e klasse wat wordt toegestaan, enz.
jaar 1820 (1)
Giezen….? van beroep Landmeter en Sippama ….? van beroep Controleur der Directe Belastingen van de eerste Klasse met
als onderwerp: het opmeten van de grens van in het document genoemde Grietenijen enz. jaar 1820 (2)
Giezes Bernardus hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) 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)
Giffen Nicolaas, Procureur, hij is volgens de President Burgemeester van Leeuwarden zeer geschikt en ook genegen i.p.v. de
heer Wal de Hendericus Mr. Zilversmid tot regent van de Gevangenishuizen enz. enz. tevens een brief dat hij ten behoeve van
de voornoemde functie ontslag krijgt als Lid van het Collegie enz. jaar 1814 (5)
Giffen v. N.---- Folkertsma W. Medicine Docyor te Leeuwarden wonende ondertekend een brief aan de Z. M. de Koning
betreffende dat zijn zoon Folkertsma Ulbe student in de Literatuur aan ’t Atheneum te Franeker van jongs af met eene
benauwde Borst bij wijlen is sukkelende tot hiertoe is geweest en heeft bij het minste hartkloppingen en dat hem voor de
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krijgsdienst volstrekts ongeschikt maakt enz. tevens een brief ondertekend door de Advocaat Giffen v. N. en de Solliciteur
Meinsma A. enz. jaar 1817 (5)
Giffen v. N.---- Meinsma A. en Giffen v. N. beide ondertekenen een request van de Armvoogden van den Dorpe Stiens Arr.
Leeuwarden voor hunne Armenkas die sedert onheuchelijk jaren enz. jaar 1816 (3)
Giffen van N. ---- Beekkerk Haye hij wordt voorgedragen voor de post bij het college van Regenten over de Gevangenissen
te Leeuwarden i.p.v. Giffen van N. (wijlen) jaar 1818 (1)
Giffen van Nicolaas ---- Beekkerk Haye hij wordt benoemd voor de post bij het college van Regenten over de Gevangenissen
te Leeuwarden i.p.v. Giffen van Nicolaas (wijlen) Juni 1818 (2)Giffen 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)
Giffen van A.---- Schat Reinder Pieters en Tanja Piebe Piers Huislieden te Sint Anna Parochie in qualitiet als Volmagten van
de Gezamentlijke omslagtige eigenaren der Oude Bildlanden onder het voornoemde dorpe dat hen nog wegens de gemeente
omslagen over de jaren 1811/12/13 van den heer Blok K. (Klaas) president Burgemeester te Harlingen als administrator van
een Zathe en Land en het huis no. 43 behorende voor twee derde aan Keth de Govert en voor een half aan de nagelaten
kinderen van Blok Aafke in leven huisvrouw van Dolleman G. M. en een beschrijving van de landen enz. ondertekend door
Giffen van A. er wordt ook gesproken over het koopcontract van 7 juli 1752 enz. jaar 1814 (6)
Giffen van A. weduwe van Steensma Petrus Gerhardus---- Steensma Petrus Gerhardus (Mr.) Ontvanger van ’s
Rijksbelastingen te Gorredijk sinds 26 jaren wordt vermeld in een document als volgt dat hij gister onder het geweld zijner
ziekte is bezweken en dat de Arr. Inspecteur onder verantwoordelijkheid van de weduwe Giffen van A. de waarneming van
het kantoor heb overgelaten aan Oosterbaan Willem Jan enz. jaar 1839 (4)
Giffen van Adolpohus---- Steensma Petrus Gerardus, zijn aansteling tot Cpommissaris ter overneming van declaratieen aan d
eGorredijk i.p.v. Giffen van Adolpohus die op zijn verzoek is ontslagen jaar 1817 (1)
Giffen van D. F. te Heerenveen 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)
Giffen van J. te Leeuwarden leent aan de Kerk een obligatie van f. 300, Wordt vermeld in een document Omslag over de
ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden en Schulden van de Kerkvoogdij enz. dit document is
getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J.,
Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Giffen van L. te Wijckel wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland 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)
Giffen van N. ---- Cats S. President van het Collegie van regenten over de Gevangen Huizen te Leeuwraden en de heer
Eeckma J’t. Vice President van gemeld Collegie. Vitringa Coulon J., Smedink H’k , Feddes C. C., Koumans Smeding P. en
Giffen van N. leden van gemeld Collegie enz. aanbesteding voor enz. Elzenga J. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding
en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met
de aanneemsom jaar 1815 (6)
Giffen van N. ---- Cats S. President en Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J. , Smeding H., Feddes C. C., Giffen van N.,
Koumans Smeding P. alle leden van het Collegie van Regenten over de gevangen huizen te Leeuwarden zijn bijeen in een
vergadering betreffende de Aanbesteding van de benodigde Turf in de Gevangen huizen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Giffen van N. ---- Smeding H., Vitringa Coulon J., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N. zijn de Regenten
over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp; het bekendmaken van de conditieen voor de aanbesteding van
benoodigde kleding waarvan Mourer Christiaan te Leeuwarden de voordeligste was voor en dan volgt het soort, aantal en
bedragen van de kleding ook genoemd Cats S. (Sible) Burgemeester van Leeuwarden en President van enz. jaar 1814 (4)
Giffen van N. .---- Romkes Johannes President van het College van Regenten voor de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat
college verenigd in dev ergaderzaal en na voorlezing van de conditieen voor de aanbesteding van voedsel (alles met name
genoemd) de leveranciers worden; Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J. , Erwten,
Bonen, Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe Peper,
Zout, Olie en Kaarsen.
Wijsma H. Baardscheren. enz. jaar 1818 (5)
Giffen van N.---- Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, Eekma Jt. Vice
President, Vitringa Coulon J., Smeding Hk, Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N., Allen leden van dat
Collegie verenigd in de vergaderzaal int Tuchthuis te Leeuwarden met als onderwerp de Aanbesteding van Brood,
Aardappelen, Vleesch enz. enz. jaar 1816 (6)
Giffen van N. lid van het Collegie van Regenten over de Gevangehuizen binnen Leeuwarden met als onderwerp de
aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied
met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Giffen van N. ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus een Contract tussen
het College van Regenten en voorgenoemde omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van
de zaken die gemaakt worden en de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)
Giffen van Nicolaas---- Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam, Aannemers met als onderwerp de aanneming voor
de levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en
Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz. , aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes)
van Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de
Regtbank Vice President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en
Giffen van Nicolaas alle leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de
hoeveelheden en de prijs, jaar 1816 (12)
Giffen van O. te Vries Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband 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)
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Giffen van O. te Vries Predikant Classis van Assen 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)
Giffen van O. te Vries 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)
Giffen van O. te Vries 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)
Giffen van O. te Vries 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)
Giffen van O. te Vries, 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
Giffen van O. te Vries, 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
Giffen van O. te Vries, 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
Giffen van O. te Vries, 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)
Giffen van O. te Vries, 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)
Giffen van R.---- Gonggrijp F. zijn aanstelling als raadslid van Sneek ter vervanging van Knijff en Wouters Jan Berends i.p.v.
Giffen van R. jaar 1824 (5)
Giffen van Rinnert, ---- 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)
Giffen W. geeft eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de
Diacony der Gereformeerde Christelijke Gemeente te Lollum dat in het begin van de jare 1800 en twaalf onder aprobatie van
de fungerende prefect van dit Departement door de Notaris Wierdsma J. J. te Sneek verhuurd heeft voor de tijd van negen jaar
aan Schaafsma Andres Sijdses eene Zathe en Landen aldaar enz. er zijn moeilijkheden met de verhuring betreffende de
betaling en zij willen het nu overdagen aan Andela Johannes Watzes mede te Lollum wonende enz. jaar 1814 (3)
Giffens van R.---- Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te
Leeuwarden en Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en
Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)
Giften van Joost 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)
Giften van R. 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)
Giften van Rinnert Lid van de Raad van Sneek 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)
Giften van Rinnert, ---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering dat
in de Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. enz.
en ten opzigte van Olivier Willem, Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert, Nijland Jurjen,
allen te Sneek en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E. jaar 1815 (1)
Gignou… wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de
Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen
onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)
Gijs Johan Andries, 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)
Gijsberts Hendrik 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
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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)
Gijsel van Pierre Corneille * 25-04-1793 Mechelen 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 oktober 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)
Gijsen Johannes Frederik---- Koopal Rinze (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem
opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse,
Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan alwaar
hij in de steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en dat in
tegenwoordigheid van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en Mertens
Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar zijn eigen
zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9)
Gijsen Johannes Fredrik hij heeft een verzoek ingediend om pensioen te verkrijgen nadat hij eervol is ontslagen als Commies
van de 2e klasse bij de Belastingen te Witmarsum enz. jaar 1841 (4)
Gijssen Frederik * Den Haag , Touwslagersknecht te Stavoren jaar 1839
Gijzels Dominicus, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Gijzen de commies te Sloten gestationeerd verzoekt verlof voor 14 dagen om enz. jaar 1823 (2)
Gijzen J. T.---- Hansma Reitze Koopman te Dokkum geeft in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur met
eerbied te kennen dat hij een presentie heeft op de commies bij de Rijksbelastingen Gijzen J. T. te Akkerwoude ten bedrage
van f. 27,99 enverzoekt inhouding op het tractement van Gijzen J. T. enz. jaar 1839 (3)
Gijzen Johan Frederik staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en
Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de
Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6)
Gijzen Matheus , Plaatsvervanger voor Kingma Leendert Hylkes , afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie 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 Armee zijn
overgegaan. Jaar 1825 (4)
Gijzen van Marinus Heijman * 28-07-1791 Heenvliet staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot
de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar
1839 (5)
Gildemeester Hendrik Daniel Hugo Frederikszn. Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,
gezonden door De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Giles Jacobus * 27-01-1801 Thienen; 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)
Giliams O. 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)
Gillebard Hieronimus, 652 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)
Gillebarts J., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller
Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan,
Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels
Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas,
Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk
R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de
schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)
Gilles F. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge
resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4)
dossier (21)
Gilles F. te Blija: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren
benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Gilles F., voor geleverde Medicijnen in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige
schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Gilles Hilletje, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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. 1842 (16)
Gilles Hilletje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
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dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (10)
Gilles J. F. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel 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)
Gilles Vrouwe Francina Angelica Gilles Douariere Roest van Alkemade, Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en
Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de
hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met
de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar
1818 (3)
Gillesen Christoffel 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 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)
Gilliers J. Engeland Schipper op de Wertoe staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten
en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land
het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Gillis F. te Blija hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Gillis Frederik 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 Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815
(3) Dossier (15)
Gillis Fredrik 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)
Gillis te Ferwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel 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)
Gillissen J. H. Predikant te Middelburg tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te 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)
Gillissen J. H. te Middelburg 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)
Gillissen J. H. te Middelburg, 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
Gillissen J. H. te Middelburg, 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)
Gillissen J. H. te Middelburg, 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)
Gillot Elsje---- Coerkamp Feije Remts * 14-09-1795 z.v. Coerkamp Remt Remts en Gillot Elsje is zijn volgnummer, hij staat
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat
van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Gils van Joannes * 22-12-1803 Oosterhout staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de
Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar
1839 (5)
Gilson Josephus 17-03-1796 Charleoi 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 juni 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)
Gilstra A. A. is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij ve rmeld 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)
Gilstra Albertus Aonomus=toegevoegd 319 Hallum 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
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welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz.
jaar 1841 (7)
Giltaij C. te Oud Vossemeer, 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)
Giltay C. te Oud Vossemeer, 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)
Ginkel van Jan * 03-08-1817 Amerongen staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de
Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van
een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5)
Giphard P. tot Onder Inspecteur is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten te Harlingen bij Koninklijk
besluit enz. jaar 1814 (4)
Giron Nicolaas * 1-3-1797 te Luik wordt vermeld in een document Nationale Militie Ligting van het Jaar 1818 welke niet tot
de primitive oprigting der nat. Mil. behooren en na hunne inlijving op den voet enz. regt op vrijstelling hebben verkregen en
mitsdien ontslag verlangen met een lijst met 10 kolommen informatie enz. jaar 1817 (6)
Gisen Tamme 563 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)
Gist en Spiritus Fabriek Delft Tankschepen(9)
Gisten van Rinnert 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 Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Gisten van Rinnert 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 Sneek enz. jaar 1816 (2)
Gitke….? 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)
Gitte J. W. erfgenaam van Maria Catharina Falger betreft haar nalatenschap, jaar 1841 (1)
Gitte ….? 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)
Gitte J. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij
Haskerland 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)
Gitte J. W. 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)
Gitte J. W. 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)
Gitte J. W. te Leeuwarden 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)
Gitte J. W. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en 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)
Giwijtsen? D. G. , .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren
schoolonderwijzer is geweest maar in juli 1816 is overleden en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij
verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter
hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers, Boeles Jan Jans, Zijlstra Jasper
Pijters, Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen? D. G. , Bij van de Johannes Thomas jaar 1817 (2)
Gjaltema Gjalt Ruurds te Surhuizum 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)
Gjalts Arjen, brouwer en brander te Joure, een procesverbaal van Wateryking en Roeying, wordt ook in genoemd een Kort
Jan Linzes Brander te Knijpe jaar 1824 (4)
Gjalts Freerk, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Gjalts Johannes heeft in huur een stuk Greide genaamd het Ringland leggende aan de Zwette groot enz. belast met fl. enz.
wordt vermeld op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert
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den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn
geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810
onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Gjalts Johannes wordt betaald voor het transporteren van Militairen enz. wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten
en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juni
1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en
Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (8) dossier (23)
Gjalts Maijke ---- Visser Elias * 7-10-1822 Stavoren zoon van Visser Pieter Douwes Maijke Gjalts het betreft de Militie en
een geboorte extract enz. jaar 1841 (4)
Gjaltzema G. R. te Surhuizum 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)
Glaak van der Fenne Pieters staat vermeld in 1831 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)
Glaasma R. J. 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)
Glaasma R. J. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is
vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de
interessen van 1811 en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Glaasma Reinier---- Jong de H. J. Hij tekend als lid van de Commissie tot instandhouding den Bruggen van den dorpe
Molkwerum van welke men zoveel Eilanden kon noemen waardoor er veel bruggen nodig waren Onderwerp: een request om
het onderhoudwelke personen welke bruggen onderhouden met naam van de persoon (59 inwoners) enz. jaar 1815 (8) dossier
(10)
Glaasma Renier J. Hij is één der ondertekenaars van het navolgende document: Hij moet mede betalen voor het onderhoud
der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld
was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater,
vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook
in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie
tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Glaasma Rimmer, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan
de Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Glaasma Rinder Jans ---- Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans Winkeliersche te Molkwerum dat haar zelven en de
boedelhoudersche den nalatenschap van haar wijlen man Competant , Heyes Albert te Molkwerum , Glaasma Rinder Jans
te Molkwerum, Jansz. Rinke onder Molkwerum Jong de Hessel Hessels te Stavoren zij de som van 94 Caroly Guldens en acht
stuivers enz. enz.. Wegens geleverde Winkelwaren in 1810 en 1811 aan de Militairen enz. maar dat zij na vele vrugteloze enz.
enz. jaar 1815 (2)
Glaasma Rinder Jans , Vrederegter te Hindelopen vindt met onze Griffier op het huis der gemeente enz. Oeges Jantje
weduwe van Hollander Sytze Jans dat zij door de Deurwaarde Kamstra Pieter enz. had laten dagvaarden de heeren Heyes
Albert, Glaasma Rinder Jans , Jansz. Rinke wonende in de Stamsche Noorder, Jong de Hessel Hessels gewesen
gecomitteerden van Molkwerum enz. enz. jaar 1815 (5)
Glabbeek---- Effen van Hendrik Glabbeek, Korporaal bij Id. Ligte Dragonders no. 4 , * 25-02-1813 Ysselstein, 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)
Glas A. J. 7 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 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)
Glas A. M. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief met als onderwerp de
achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen
van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz. en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar
1814 (4)
Glas Akke Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
Glas Albert Jans 200 Havelderwijk (Kanton Oudeberkoop) 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)
Glas Antje Jans---- Veenstra Hans Jans 25 jaar oud eboren te Haulerwijk en Arbeider en flankeur bij de 8e afd. 8e batt.
6ecomp., behoorende tot de Grietenij Ooststellingwerf bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg te Heerenveen op 1
maart 1825 ter zake het toebrengen van slagen en gepleegde mishandelingen ten huize van Glas Antje Jans huisvrouw van
Dragstra Eize Eizes te Haulerwijk voor een boete van drie guldens enz. enz. jaar 1825 (6)
Glas Arjen Martens te Vrouwenparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren
bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Glas B. R. te Welsrijp wordt vermeld als schatter 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
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van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Glas Binne Ruurds staat in een document Controle Leeuwarden Inspectie Dronrijp 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)
Glas Dirk Kornelis hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Glas Eeltje Beurt en Veerdienst van Hogebeintum 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 1818 (8).
Glas Hendrik Alles wegens verwen 300 pieken Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene
uitgaven van de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3)
Glas Hendrik 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)
Glas J. E. te Holwerd 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 Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Glas J. E. te Westdongeradeel 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 Westdongeradeel 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)
Glas J. 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)
Glas J. J. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel 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)
Glas J. J. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel 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)
Glas J. J. te Westdongeradeel 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 Westdongeradeel 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)
Glas J. R. wegens Glazen maken en verwen, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der
Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)
inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra
A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)
Glas Jacob Dirks , Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek
jaar 1815 (2)
Glas Jacob Dirks er wordt vermeld dat genoemde als gevangene beschuldigd met een moord bij Joure gepleegd , hij is in de
gevangenis (de Kleine Kerk) zeer zwaar ziek geworden en moest worden overgebracht naar enz. enz. jaar 1815 (1)
Glas Jacob Dirks Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)
Glas Jakob Doedes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Glas Jan Jans 247 Brandgum 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)
Glas Jan, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde
goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
Glas Klaas Jans, Arbeider te Dokkum, Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp het instortingsgevaar van zijn
door de storm geteisterde woning en zijn grote armoede, enz. enz. jaar 1822 (2)
Glas Rienk Jacobs de weduwe ontvangt fl. 27,07 wegens Verwen en Glazen maken, komt voor in een document Geextraheert
uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der
Bezittingen (veel Zathes en Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex
enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
Glas van der Willem 65 jaar Koopman te Franeker Hij is Kandidaat voor de vacature van plaatsvervanger van den
vrederechter bij de rechtbank te Franeker door debenoeming van de heer Strik Wilhelmus tot griffier bij de rechtbank te
Franeker jaar 1817 (4)
Glas Wikllem Jans 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Glasener Andries---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Baukes van Nes op Ameland zij heeft een request ingediend
waarop haar handtekening staat voor vrijstelling van de Land Militie van haar zoon Pool Poulus Pieters die thans geplaatst is
bij de enz. van de Capitein Nataea ….? ook een verklaring van Huijsman Heerke Hendriks, Glasener Andries in qualiteit als
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Armvoogden die de verklaring ondertekenen en de verklaring ondertekend door de Schout van Nes op Ameland Ruijter de G.
J. (Gerbrandsz J.) dat zij enz. jaar 1814 (6)
Glasener Andries, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het
tractement , jaar 1815 (2)
Glasener---- Zeper Jan en Tuinman Jeene Frisgers Ontvangers de Belastingen enz. te Nes op Ameland en Blesdijke te
Hardegarijp en Veenwouden en te Sloten wordt voorgedragen voor de vacante posten de persoon van Glasener…..
Schoolonderwijzer te Nes en aan Smit Johannes mede Schoolonderwijzer te Blesdijke enz. enz. jaar 1823 (2)
Glaser Johannes Geb. 27-3-1796 Amsterdam. Fuselier bij het 4e bataljon infanterie van het leger in Oost-Indië “Bij vonnis
van den Krijgsraad te Samarang, van den 19den Junij 1835, ter zake van insubordinatie door den sergeant Rieder te slaan, en
daarna den Korporaal Bezoski aan te grijpen ten einde hem deszelfs sabel te ontwringen, tot doodstraf met den kogel
veroordeeld zijnde, is dat vonnis bij sententie van voormeld hof, van den 8sten December daaraanvolgende, in appel gewezen,
gecorrigeerd en den appellant veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallenverklaring van den militairen stand”.
1839
Glashouwer Frans 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)
Glashouwer Frans W., 23 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)
Glashouwer Frans W., 35 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)
Glashouwer Willem te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan
hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle,
Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te
Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is
ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)
Glasstra Jacob te Meppel hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Glasstra Jakob Sijbes staat in een document Controle Gorredijk 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 (4)
Glasstra Siebe Duyes Sloten Beurtschipper Sloten op Sneek naar Joure en Balk
Glasstra W. S. Deurwaarder Executeur der Belastingen met als onderwerp vier declaraties aan hem te betalen ten bedrage van
f. enz. jaar 1815 (1)
Glasstra W. S. te Heerenveen 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)
Glastra J. S. ---- Teyens de erven verhuurders en Glastra J. S. Verwer en Glazemaker 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)
Glastra J. S. Verwer en Glasemaker 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)
Glastra Jacob Meppel Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel (2)
Glastra Jacob W. Veldwachter te Lippenhuizen 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)
Glastra Jan Peters, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits
besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en
aanwassen te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn
aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt, jaar 1818 (3)
Glastra Johannes * 21-02-1896 Gorredijk Politiedienaar te Leeuwarden (3)
Glastra S. D. te Sloten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Sloten ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Glastra S. W. Onderwerp; Taxatie en Meten der Turf jaar 1816 (12)
Glastra Siebe Sloten Beurtschipper Sloten op Sneek naar Joure en Balk
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Glastra van Loon Imke ---- Janze Sake Jans, Coopman te Eernsum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van
de Schout Loon van Folkert. van de Gemeente Rauwerd bij zijn afwezigheid enz. en dat de Jongeling Glastra van Loon Imke
geboren te Sint Annaburen wordt voorgedragen als Klerk van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1)
Glastra van Loon Jan hij wordt benoemd en aangesteld als Schoolonderwijzer te Lutkewierum en heeft zijn post als zodanig
aanvaard enz. jaar 1821 (1)
Glastra W. S ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige
algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van
Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de
vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 jaar
, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen 1817 (33)
Glastra Wieger Siezes Deurwaarder Executant onderwerp: zijn commissie enz. jaar 1814 (1)
Glastra Wieger Siezes Deurwaarder te Heerenveen, sommeert Goinga van S. gewezen Klerk ter secretarie van het voormalig
district Schoterland wonende te Heerenveen op Authorisatie van Wijndels D. G. Ontvanger in Schoterland om binnen 8 dagen
ten kantore van de ontvanger te betalen een somma van fl. 2297-6-8 wegens enz. enz. jaar 1818 (1) totale dossier (45)
Glastra Wieger Siezes te Heerenveen hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr.
Heerenveen jaar 1825 (2)
Glastra Wieger Siezes---- Zinderen van R. U. hij is op zijn verzoek ontslagen als Deurwaarder executeur van Heerenveen en er
is besloten om in dezelfde functie te benoemen Glastra Wieger Ziezes enz. jaar 1814 (1)
Glastra Wiemer Sijbrens 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Glasz Binne R. te Welsrijp wordt vermeld als schatter 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 Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Glasz Binne Ruurd staat in een document Controle Bolsward 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 (2)
Glasz Bonne Rienks 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)
Glasz Jacob Rienks, 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)
Glasz M. R.---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het
betreft het terug bekomen request van Zeilstra Jan E. en Glasz M. R. ook wordt genoemd Gorter Jan E. enz. jaar 1814 (1)
Glasz M. R. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en
de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en
Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Glasz M. R. te Gorredijk 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)
Glasz Menno Rienks---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat Zeilstra Jan Everts en Glasz Menno Rienks van beroep Veerschippers van Gorredijk op Leeuwarden enz. het betreft hun
request dat namenlijk een Gorter Jan Egberts te Gorredijk op het aan hun verkregen regt van Octrooi inbreuk zou maken
omdat hij wekelijk naar en van Leeuwrden goederen vervoerd en. jaar 1814 (2)
Glasz Minne R. te Gorredijk 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)
Glasz. Menno Rienks en Zeilstra Jan Everts te Gorredijk Veerschippers van de Gorredijk op Leeuwarden, een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het Geoctrooide Veerschip maar
eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te verstouten om te Leeuwarden
allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen onder andere voor Meints Ymkje, Sipkes Jan en Michiel Setske alle
wonende te Gorredijk enz. jaar 1814 (5)
Glasz. te Welsrijp wordt vermeld als schatter 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)
Glazema J., Belastingdossier wegens reclame op de personele belasting van J. Glazema te Arum (12),
Glazenburg Roelf---- Wijk van der Anne, Dienaar van Politie , Glazenburg Roelf en Scherstra Gosse Sierk, Jong de Pieter
staan vermeld op het formulier Voordracht ter vervulling eener betrekking van Veldwachter in de gemeente Leeuwarderadeel,
met Leeftijd Geboorteplaats, Godsdienst, Woonplaats , Gehuwd enz. enz jaar 1902 (3)
Glazener A. ---- Postma Watze Watzes van het 3e Bataillon Buitenlandse Scheepvaart staat op vertrek naar Oostindien als
Stuurman met het Schip de Maria Hillegonda gevoed door de Kapitein Glazener A. enz. jaar 1839 (3)
Glazener A. Kapitein op de Kortenaar

Glazener A. Rotterdam Batavia Kapitein op de Maria & Hillegonda (Ameland)
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Glazener Andries Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen te Nes op Ameland i.p.v. de
verplaatste Zeper Jan enz. jaar 1823 (3)
Glazener Andries Nicolaas Buitenvaarder
Glazener Andries onderwijzer in den dorpe Nes op Ameland en Otte Elisabeth Vroedvrouw in Nes dat beide sedert 1813 geen
tractement hebben ontvangen en bij deze verzoeken enz. jaar 1815 (2)
Glazener Andries Onderwijzer in het Dorp Nes op Ameland en Otto Elisabeth Vroedvrouw aldaar dat zij zijn aangesteld op
een tractement van 100 guldens per jaar maar dat zij in 20 maanden nog niets hebben ontvangen enz. enz., jaar 1814 (2)
Glazener Andries te Nes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Glazener Andries te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13
en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Glazener Andries te Nes op Ameland, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende
salaris en wanneer in dienst gekomen jaar 1815 (3)
Glazener Andries---- Vries de Douwe Gerrits en Meester Sieds Gerritsz, en Glazener Andries , Onderwijzers te Ameland
schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland Onderwerp: dat hun tractementen wel zeer gering zijn
gesteld en over het algemeen het Onderwijzersbestaan op Ameland te zeer bekrompen is enz. enz. jaar 1819 (2)
Glazener Andries wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van
de gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met
de administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Glazener Andries, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen
info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Glazener Jacob Kapitein op de Drie Maria’s jaar 1837
Glazener N. betreft het schip de Les Sixamis is op 5 februari 1823 voor Ameland ten anker gegaan met een harde N.N Weste
winden een hoge zee. Dat op dit gezigt daar de mede Supplt. Glazener N. met Klein Jacob Gerrits onder Strandvonders van het
dorp Nes benevens enige andere lieden naar het strand zijn gegaan enz. en zij besloten de nagt op het strand te blijven en de
wagt te houden zo ook Glazener N en Hendriks Teunis verder het gehele verhaal van wat er gebeurd is en de redding enz. jaar
1823 (6)
Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en Teuniks Gabe
het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het gestrande
Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat zij
niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip te
bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (20)
Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en Teunis Gabe
het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het gestrande
Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat zij
niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip te
bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (1)
Glazener Nicolaas geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8 februari
l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat
men enz. met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele
moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R.
bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is get. door Wijma Sjoerd S., jaar
1823 (5)
Glazener Nicolaas te Nes, ten huize van hem wordt verkocht strandvondsten van de verbrijzelde Vrouwe Margaretha maar dat
deze spullen niet door een bevoegd persoon zijn verkocht maar door Heere Johannes Lolkes, Scholts Klaas Iedes, en Nicolaas
Glazener enz., wordt ook in genoemd (met handtekeningen) Jellema J. J. en Metz O. D. jaar 1824 (4)
Glazener Nicolaas, ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door eerstgenoemde het betreft
het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te
zijn met het bergloon enz. ook belanghebbende zijn, Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W., Teunis
Gabe enz. jaar 1823 (3)
Glazenier Andries---- Huisma Heerke Hendriks en Glazenier Andries in qualiteit als Armvoogden in den dorpe Nes op
Ameland, zij melden dat den ellendigen toestand van de staat hunne administratie en Armen enz. enz. en dat eerstgenoemde
reeds 77 jaar is en van zijn post ontheven wenst te worden en de laatstgenoemde onderwijzer is en enz. enz, dit stuk is
getekend door Huisma Heerke Hendriks jaar 1814 (3)
Glee de Evert Hendrks 32 jaar wonende te St. Johannesga 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)
Glee de Gerit Hendriks----Krijgsman Matthijs plaatsvervanger van Glee de Gerit Hendriks staat vermeld op een lijst van
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)
Glee de Gerrit 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)
Glee de Gerrit Hendriks staat in een document van voordragt van vacerende 2e Luitenantsplaatsen bij het 3e Bataillon
Rustende Schutterij in het voormalige district van en met vermelding van zijn benoeming in en hogere rang enz. jaar 1824 (5)
Glee de Gerrit Hendriks---- Visser Jan Pieter is door zijne Majesteit bij besluit van enz. benoemd tot 1e Luitenant en daarom is
de plaats van 2e Luitenant vacant en wordt voorgedragen Glee de Gerrit Hendriks oud 28 jaar deze brief is ondertekend door
de Militiecommissaris Lijcklama a Nijeholt enz. jaar 1817 (3)
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Glee de Gerrit Hendriks---- Wal de Jan Meines eerste Luitenant wil als zodanig blijven Continueeren daarom wordt
voorgesteld om tot Kapitein van de 4e Comp. te benoemen de Sergeant Majoor Visser Jan Pieters en tot 2e Luitenant in stede
van Klijnstra Lucas Sijmens de Sergeant Glee de Gerrit Hendriks enz. jaar 1815 (2)
Glee de Gerrit Hendriks wordt benoemd en aangesteld als 2e Luitenant in de 3e Kompagnie 3e Bataillon wordt vermeld in een
brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar
1818 (2)
Glee de Jan , lid van de grietenij Raad en Huisman onder Rottum Hij is lid van het collegien van Zetters van Sint Johannesga
enz. jaar 1823 (3)
Glee de Jan ondertekend als Raadslid van de Gemeente St. Johannesga een brief met als onderwerp; Jongsma F. A. Gemeente
Ontvanger van van St. Johannesga over de jare 1813 opgemaakte Rekening en Verantwoording enz. enz. jaar 1815 (2)
Glee de Jan, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Johannesga in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Glee de Jentje J. , Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd met
Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6)
Gleen de Gerrit---- Krijgsman Matthijs Korporaal Pijper dat op authorisatie van de Commissaris Generaal te Bergen op Zoom
voor het Departement van Oorlog dat de voornoemde is weggezonden wegens zijn gedrag remplacant van Gleen de Gerrit
woonende in Dt. Jansga enz. jaar 1814 (1)
Gleichman en Busse 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)
Gleistra J. A.---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum
en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre
zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij
meer dan 60 jaren ouderdom haar leven en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e Gleistra J. A. dat hij
drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes Molenaar en Wind Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren
van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak
is en arm 3e Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en
Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is
overleden 22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)
Gleistra J. A. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp ter bekooming van eene
schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie der
gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen enz. en
dat het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende brief
ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en Slooten van A. enz. jaar 1821 (4)
Gleistra Jan A. te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Gleistra Jan Alberts te Dockum 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)
Glenstra de Swart Vincentius---- Rompel Fredericus Franciscus, hij is benoemd tot Ontvanger der registratie en domeinen enz.
enz. i.p.v. de ontslagen heer Glenstra de Swart Vincentius (Swart Glensra de Vincentius) jaar 1823 (3)
Glijsa Harmen Sijtzes en Hettinga Klaas Reins beide wonende te Idzega worden benoemd als zetter voor de Gemeente Heeg
ter vervanging van Palstra Sjoerd Gerbens en Nauta Jurjen Jelles enz. jaar 1825 (4)
Glijza H. S. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Glijza H. 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)
Glijza H. S. 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)
Glijza Harmen Sietzes Boer te Idzega, opgave aan het Venijn (Miltvuur) gestorven beesten. Jaar 1819 (2)
Glijza Harmen Sytzes---- Tromp Pieter Annes , Boer te Hommerts , Tromp Leeukjen Annes gehuwd met Rudolphi Louw
Johannes Boer te Jutrijp, Tromp Joukjen Annes gehuwd met Glijza Harmen Sytzes, Boer in Idzega, gezamenlijk de eigenaren
van een Zathe en Land te Hommerts enz. enz. onderwerp; de verwoesting door een Brand, Een handgeschreven brief met
Tromp Pieter Annes zijn handtekening jaar 1816 (3)
Glimmerveen J. , Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)
Glind Jame Andreas staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en
Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de
Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6)
Glindt Lumen Andreas te Sloten, eervol ontslag verleend, verzoekt om een pensioen jaar 1841 (2)
Glindt de L. A. 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)
Glinstra van Jan Jans Winkelier te Makkinga , verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening, om inhouding
op het tractement van den Sloeproier Winkel J. wegens een schuld van 55.70 (rekening aanwezig in dossier) jaar 1841 (5)
Glinstra de Swart ….? * 26-01-1792 hij staat op een lijst van voordracht (met veel extra informatie zoals geboorte enz.) der
personen voor de functie van Ontvanger der Registratie enz. te Franeker jaar 1822 (3
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Glinstra de Swart Vincentius Het betreft zijn ontslag als Ontvanger der Registratie & Domeinen op de Gorredijk enz. jaar 1822
(2)
Glinstra de Swart Vincentius 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)
Glinstra de Swart Vincentius 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)
Glinstra de Zwart Vincentius---- Rompel Fredericus Franciscus * 9 Oktober 1797 te Leeuwarden hij staat vermeld op een
document van voordracht voor de functie van Ontvanger van Registratie en Domeinen te Gorredijk i.p.v. Glinstra de Zwart
Vincentius die ontslag heeft genomen jaar 1822 (3)
Glinstra J. J. te Harlingen 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)
Glinstra Postm., de erven hebben Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Marrum , wordt vermeld in de
Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Glinstra Postm., de erven Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Marssum, wordt vermeld in de Eeuwige
Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der
Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Glinstra van A. J. , 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)
Glinstra van A. J. 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)
Glinstra van J. J. te Harlingen 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)
Glinstra van J. J. te Harlingen---- Swarth de AE. M. mr. hij is benoemd als executeur in zake de Ontvanger der directe
belastingen te Harlingen tegen Glinstra van J. J., Mulder S. H., Boterweg J. D. de weduwe enz. jaar 1837 (3)
Glinstra van Jan 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)
Glinstra van Jentje nr. 26 in wijk E. 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)
Glint de L. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is overgegaan in bijzijn van de
secretaris Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder Johan Commiesen bij de directie van in
en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen goederen aangebracht door de vissers uit Moddergat
geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 1821 (3)
Glint Andreas Lieuwe---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als
plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de
geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der
Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan
ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder
geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates,
Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder
aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser
Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Glint de Lieme Andreas ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer
ten overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de
Lieme Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de
Visschers Post Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt
genoemd Walsma T. W. Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821 (5)
Glint de Lieme Andreas---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de
ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het
inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van
een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg
naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein
Morin J., de bergers van de goederen zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra
Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs
Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga
Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger
wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Glint de Lume Andreas---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel heeft ten
overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de
Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te
Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de
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Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als
Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Glint L. A---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als plaatsvervangend
Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en
scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob
komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters,
Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie
van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door
Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle
Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als
Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser Take Eelzes ,
Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Glint Lume Andreas---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de
Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche
Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan
Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en
op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A.
Commies, Swart de R. Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en
namen van bergers Hoekstra Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje
Arends, Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E.
verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen
van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans Durk Hartmans enz. jaar 1819 (7)
Glint Sane Andreas is als getuige aanwezig bij het opmaken van: Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van
Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de
Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten
staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
Glockman J. Otto F. W. C. L. Lamper van 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)
Glockman Otto Fredrik Wilhelm wonende te Goutum geeft met eerbied te kennen dat hij als mede administrateur van het
zogenaamde Ayta Hospitaal of Armenhuis te Swichem waar van hij de vrijheid gebruikt om eene copie authenticq van 23-051656 ten deze te annexeren door wijlen den President Viglins Zwichemius ab Ayta enz. Meinsma A. Solliciteur, zijn naam
staat onder dit document enz. jaar 1814 (4)
Gloop Wiebe Hendriks staat vermeld in 1833 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)
Gloss Kanonnier van de Rijdende Artillerie 2e Compagnie 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 heevan, ft ontvangen een Circulaire
van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Glu de Jan---- Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes
allen lid van het bestuur van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van
enz. enz. verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk; Willinge Jan Albert te Oldeberkoop als gevolmachtigde van
Haren van Onno Zivier, Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker, Feddema Fedde Jentjes, Bergh van den G. C.,
Heida Rykle P. Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H., Nijenhuis H. T., Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van
fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een
wagen voor transport enz. en dat de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen tevens een getekende
verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v. Gorter Wigle Sjoerds jaar 1818 (15) totale dossier (45)
Glu de Jan hij tekent mede hier navermelde document; Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga Hij
schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden al zijn onroerende en roerende
goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin
enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes, tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint
Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)
Glysa Sietse Harmens---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de gemeente Woudsend ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de brand in de nagt van de 2e op de 3e dezers in de boerderij in eigendom bij de
minderjarige kinderen van wijlen Cnossen Tjeerd Wijbes wn als huurder gebruikt wordende door Grondsma Cornelis Eises
welke brand geweldig toenam dat de boerderij in asch wierd gelegd het naastgelegen huis te Hommerts zijnde no. 48 meede
vlam vatte in eigendom bij Tromp Pieter Annes en zijn beide zusters welke getrouwt zijn aan Rudolphie Louw en Glysa Sietse
Harmens enz. jaar 1815 (1)
Glyza H. S. te Idsega 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)
Gneisenan 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)
Gnodde D. H. ---- Visser Jan Siemens van beroep Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans van beroep Stoombootgezagvoerder
beide te Lemmer wonende stukken betreffende verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Lemmer en Sneek
ook aanwezig een telegram, en Postma J. S., Gnodde D. H., Warcken J. G. en de weduwe v.d. Wal varen een dagdienst tussen
Lemmer en Amsterdam enz. enz. jaar 1871 (7)
Gnodde D. H. te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)
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Gnodde D. W. Lemmer Schip de Amsterdam, 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)
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Amsterdam, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1873 (14)
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz.
jaar 1874 (13)
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Lemmer, 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)
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Lemmer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Lemmer, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Gnodde D. W. Lemmer Schip de Lemmer, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Gnodde Dirk, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Gnodde G. M. Kapitein is met zijn schip de Hoop op 26 april vanuit Royan vertrokken naar Amsterdam staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Gnode de D. H. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, 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
Göbel ….? te Westzaandam Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en 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)
Göbel ….? te Westzaandam 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)
Göbel H. C. Ouderling te Westzaandam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord 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)
Göbel H. C. 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)
Göbel te Westzaandam Ouderling Classis 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)
Gobius J. F. Ouderling te Utrecht tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Utrecht 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)
Gobius J. F. te Utrecht Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en 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)
Gobius J. F. te Utrecht Ouderling Classis van Utrecht 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)
Gobius J. F. te Utrecht Ouderling, 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)
Gobius J. F. te Utrecht 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)
Goch van Lijsbertus hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in
het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Goch van L. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Godbersson C. Kapitein met het schip de Svea van Montivideo via Falmonth naar Hull staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
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rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)
Godeffroy Peter Jr. ---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden te
Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de
Hoffnung gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op
Londen en dat de eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan de heer Godeffroy Peter Jr.
Koopman te Hamburg uit wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te
Groningen en daarvoor ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan
Christian, Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz. jaar 1819 (6)
Godens Daniel Geb. Enkhuizen, laatst gewoond hebbende te Enkhuizen. Adjudant-onderofficier7-10-1836 Overleden te
Padang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Godewijs G. te Dokkum 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)
Godhelp J. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie
( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Godhelp J. M. wonende in wijk C. 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)
Godhelp Johannes M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Godhelp P. te Leeuwarden , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Leeuwarden enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (14)
Godijk Jelle Kl. te Sexbierum, 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)
Godijk Jelle Klaases te Sexbierum voor het geven van de nodige lessen aan de Pijppers, enz., Komt voor op een document
genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum
behorende tot het 14e Bataillon gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3)
Godijk Jelle Klases voor het geven van lessen aan de, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie
Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)
Godijk Jelle Klases, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of
Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente
Sexbierum over 1814 enz. jaar 1815 (4)
Godijk Klaas R. te Sexbierum, 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)
Godin E. F. , een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Elisabeth“ 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)
Godschalk H. J. Parnas Tresorier te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische
Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Godschalk----- Veenarbeiders een staking te Terwispel worden in genoemd de Veldwachters Vogelsang, Godschalk en
Vlierman jaar 1879 (3)
Godthelp H. J. nr. 130 in wijk E. 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)
Godthelp Johannes Melchers Belastingdossier met o.a. een handgeschreven brief met de handtekening hem.(8) jaar 1841
Godthelp Jos Melis---- Jager Dirk Willems, Meester Slager en Godthelp Jos Melis Meester Slager te Harlingen onderwerp:
een request betreffendde een aanzienlijke verlichting ten aanzien van het slachtvee enz. enz. jaar 1814 (6)
Goed de H. P.---- Brouwer Ebel Jeltes, de Commissaris van Politie der Stad Groningen gelast bij deze dat de Agenten
Sliphorst en Schipvaart om de persoon van Brouwer Ebel Jeltes die ogenschijnlijk niet wel bij het hoofd is, te Geleiden naar de
Gemeente Hoogkerk teneinde vandaar verder te worden getransporteerd naar dantumadeel alwaar hij verklaard thuis te horen
enz. De Veldwagter Goed de H. P. brengt een verzegelde brief naar Dantumadeel maar Dantumadeel weigert hem op te
nemen enz. jaar 1841 (12)
Goedagen Nicolanus Adrianus, Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 03-05-1818 Rotterdam, 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)
Goede de J. G. staat vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken wegens intrekking van enz. jaar 1816 (2)
Goede de Jan Geerts 558 Wanneperveen 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
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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)
Goede de Jan Jans 249 Marum Kanton Leek 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)
Goede de Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Goede de Johanna J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Goede Hoop---- Vellema D. A. , Teller, Meter en weger te Ameland dat hij bij Visser & zoon B. te Harlingen zijn schuld van
fl. 70 heeft betaald uit de schepen de Goede Hoop en Friedrichs Hermann enz. jaar 1819 (1)
Goededagen Nicolaas Hendricus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 03-05-1818 Rotterdam, 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)
Goedeeke Capitein in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau 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)
Goedemoed Hielke Hendriks en Jaarsma Adriaan Willem Commiesen bij de Directe Belastingen en Horst ter Marcellus de
post hebbende aan de wacht bij de Hoeksterpoort enz. het betreft invoer van 2 fusten inlandsch gedistilleerd van de firma
Ruitenschild R. naar Bleeksma P. G. enz. jaar 1839 (5)
Goedemoed Johan’s, 100 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)
Goedemoed Johannes H., 132 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)
Goedemoed Johannes 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 105
Goedemond Johannes geb. Bolsward Een lijst van gedrag waar o.a. op staat geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof
het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf, de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het
gedrag Jaar 1824
Goedemond Johs. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het geva ngenz. nummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3)
totale dossier (9)
Goederen de Nicolaas, Marinier korps mariniers * 13-04-1823 Schiedam, 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)
Goederenboot de “Drachten”is onder de Maasbrug vastgeraakt enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van
genoemd weekblad waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)
Goedgeluk Jan, hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen heeft
geleverd en nog ontvangt fl. 27- enz. enz. jaar 1814 (5)
Goedhals Pieter Joseph * 13-06-1781 Oostakker 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 mei 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)
Goedhardt J. te Nijmegen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd
enz. jaar 1815 (4)
Goedhart H. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad voor het 6e Bataillon Landstorm in het Arrondissement Sneek
met vermelding van zijn Rang en de Compagnie waar hij verblijft enz. jaar 1814 (2)
Goedhart Hendrik J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Goedhart J. H. Ouderling der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,
van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de
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Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te Workum met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn
(onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)
159-a-b-c
Goedhart S. J.---- Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser
11-02-1815
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)
30-8
Goedhart Sijbolt J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
1316 lijst 3-L. Goedhart Sijbolt J. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
69/3
Goedhart Sijbolt Johannes ---- Hilverda Sijtske Jacobs weduwe van Goedhart Sijbolt Johannes, Schuurmans Hendrik H. en
20-01-1840
Pol Dirk Bakkers te Workum schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te
kennen dat zij bij Proces Verbaal opgemaakt door Huurmans Rinze J. en Boer de Lucas commiesen der 2e klasse bij de
belasting bekeurd zijn voor het verkopen van Marsepijnen letters en Taarten enz. jaar 1840 (6)
228
Goedhart Z. ----Zeeramp met de baggermolen de Polux 4 op 9 febr. 1920 met de gezagvoerder Goedhart Z. te Herwijnen ,
12-02-1920
eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart J. te Delfzijl gered door de
reddingsboot van Hindlopen jaar 1920 (4)
54 deel 2
Goedkoop A. te Gend Predikant Classis van Brussel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
blz. 5
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
22-01-1818
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)
2 deel 2
Goedkoop A. te Gend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Blz. 22
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
04-01-1819
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
54 deel 2
Goedkoop A. te Gent lid van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld in een
blz. 20
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
22-01-1818
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)
36 deel 1
Goedkoop A. te Gent wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 4
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
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)
2 deel 2
Goedkoop A. te Gent wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
Blz. 5
(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz.,
04-01-1819
Jaar 1819 (6) dossier (22)
38-D deel 1
Goedkoop A. te Gent, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
Blz. 1
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
06-02-1824
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz
jaar 1824 (5) dossier 40
38-D deel 1
Goedkoop A. te Gent, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
Blz. 11
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
06-02-1824
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats
enz. jaar 1824 (5) dossier 40
38-D deel 2
Goedkoop A. te Gent, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
Blz. 5
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
06-02-1824
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats
enz. jaar 1824 (5) dossier 40
38-D deel 2
Goedkoop A. te Gent, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
Blz. 23
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
06-02-1824
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats
enz. jaar 1824 (5) dossier 40
36 deel 2 blz. Goedkoop A. te Gent, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
24
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
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)
36 deel 2 blz. Goedkoop A. te Gent, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
5
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
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)
30-11
Goedkoop Albert K. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
57
Goedkoop Gebr., aan de Binnenkant nummer 18 te Amsterdam, een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Jan
12-03-1903
Goedkoop Dz.“ gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend in het reglement onder de nummers enz. enz.
waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1903 (1)
248-b 3e bat
Goedkoop Haaijtze Aukes 319 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
3e blz.
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende

Nom. Staat
07-06-1817
248-E
3e blz.
Nom. Staat
11-06-1817

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)
Goedkoop Haaijtze Aukes 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)

6419

287-C 3e
Bataillon
28-06-1817

6418

255-B
01-06-1817

9465

Deel 2, 118
26-09-1853

8376

744/15 -4
30-07-1841
248-A
11e blz.
Nom. Staat
02-06-1817
26, 27, 28, 29,
30, 31, 50
03-06-1814
988-3, 25
Bladzijde 4
26-09-1839

Goedkoop Heitze Aukes 319 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)
Goedkoop Hendrik A. 467 Workum 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)
Goedkoop Jacobus de weduwe te Workum, Beurt en Veerdienst van Amsterdam naar Workum, zij 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 1853 (8)
Goedkoop Jacobus Willemsente Workum Kok op de Goede Trouw jaar 1841 (4)

6418

6418

6384

8211

6021
8285

218
10-04-1817
615-2, 5-3
19-06-1840

6020

178
24-03-1817

7992

436/2, 43
02-05-1837
390, 3507
en 3508
21-04-1837
30-C
23-09-1824

8044

6854

6070

392
15-05-1821

5986

249
05-04-1814

6388

26
05-10-1814
294
05-05-2817

6022

8374
6683

6417

694/5
15-07-1841
2 deel 2
Blz. 17
04-01-1819
211
15-05-1817

5997

307
31-03-1815

6680

418 blz. 7
07-10-1818

Goedkoop Sijtse A. * Workum 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)
Goeij de W?. G.---- Beijer Tengbergen de G. A. 1e Luitenant belast met de algemene werving in Vriesland schrijft en
ondertekend een document aan de Gouverneur van Vriesland dat door de Burgemeester Goslings O. (Oege) enz. alsmede en
brief voor den Sergeant Goeij de W?. G (aanwezig). op werving te Dokkum enz. jaar 1814 (5)
Goeije de P. (Ds.) 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)
Goekoop A. te Den Bosch Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Goellope ? J. de weduwe te Sexbierum 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)
Goemen Josse staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie
der verenigde regten te Leeuwarden in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als
dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Goeree L. F. Schipper 02-05-1837
Goeree L. F. Schipper op de Elida 21-04-1837

Goerst Wilhelmus geb. 25-01-1802 Maasbree, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Goes van der H. M. hij heeft met meerdere het origineel ondertekend, het betreft een extract van de Domein Rekening van
Ameland over het Dienstjaar 1818 Buitengewone ontvangsten van strandvondsten van diverse schepen De Goede Hoop, de
Echo, de Jonge Willem enz. jaar 1821 (1) dossier (6)
Goes van der H. W. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz.
genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en
Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Goes van Lijsbertus C. , hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn
rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Goes van Naters C. van den ---- Tro??en van der J. N. wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de
Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd,
geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met
de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van het Westland te Honsholredijk Goes
van Nuters C. van den enz. jaar 1817 (3)
Goethem van Pieter Anthony, Stijfselmaker te Sas van Gend , Onderwerp; uitvoer van een hoeveelheid versuursel en/of enz.
enz. jaar 1841 (2)
Goeverneur M. Groningen 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)
Goevert Hans P. 37 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het
1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn
enz. jaar 1841 (6)
Goey de Adrianus 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 337
Goffin ….? te Gosselies , 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
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omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Goffinet ….? Commandant der 1e Kompagnie van het Bataillon Nat. Mil. no. 1 ondertekend een Extract uit het Stamboek van
de Gedeserteerde Korporaal Weber Johan Ferdinant een document met 9 kolommen informatie zoals zijn vader Weber
Hendrik en zijn moeder Olschifka Catharina en dat hij geboren is 08-01-1790 te Koningsbergen en hij als plaatsvervanger
diende voor Slager Jan Alberts zijn signalement enz. jaar 1816 (2)
Gogh van ….?---- Specht Grijp P. te Tiel 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 Gogh van ….? die beroepen is naar Benschop jaar 1816 (4)
Gogh van F. te Schiedam Gecommiteerde 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)
Gogh van F. te Schiedam 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)
Gogh van F. te Schiedam, 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)
Gogh van V. te Benschop 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)
Gogh van V. te Benschop Predikant Classis van Utrecht 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)
Gogh van V. te Benschop 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)
Gogh van V. te Benschop, 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)
Gogh van V. te Benschop, 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)
Gogh van V. te Benschot 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)
Gogh van V. te Breda, 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
Gogh van V. te Breda, 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
Gogh van V. te Ochten, 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 lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Gogh van W. te Benschop, 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)
Goijenga Sikke Willems Piekenier, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant Collonel Commanderende
het 4e Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde functie enz.
jaar 1815 (2)
Goijers Franciscus, Kanonnier 3e Bat.Art. Nat. Militie * 27-04-1815 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 1838 (4)
Goijes Evert de weduwe te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de
staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst
aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Goin de P….. Antonie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Bergum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Goinga O. te Veenhuizen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
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Goinga Hedde W., Kuiper te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Goinga Jan Pieters----- Biersma Roelof, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het
Vredegerecht te Heerenveen, met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v.
Goinga Jan Pieters die afstand van deze post heeft gedaan, jaar 1819 (3)
Goinga Otto te Bolsward Politieagent Met Signalement
Goinga Otto te Bolsward Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918 (1)
Goinga Otto te Bolsward Veldwachter te Bolsward jaar 1915 (2)
Goinga P. S. ---- Kuipers J. K. , Boer de A. J. en Goinga P. S., wonende te Suameer Onderwerp: betreft hun request voor het
verkopen van Bosch enz. jaar 1816 (2)
Goinga S. P.---- Biersum Roelof is aangesteld als Griffier bij het Vredegerecht Heerenveen i.p.v. Goinga S. P. die benoemd is
tot Notaris jaar 1819 (3)
Goinga Sieds Pieters---- Nauta Giliam Rudolf is benoemt tot Rechter an Instructie te Heerenveen en Goinga Sieds Pieters tot
griffier van het Vredegerecht aldaar jaar 1815 (2)
Goinga van S. P. te Heerenveen Onder terugzending van zijn request betreffend fl. 200.= enz. enz. ook een Extract uit het
register der Deliberatien en Despositien van den Griedtenije Raad van Schoterland , 1e van de vrijwillige werving in 1809, 2e
Kannonniers Kustbewaarder, tevens een staat van gedane uitschotten zoo aan verteringen als anderzins enz. enz. tevens een
correspondentie en beslissingen over deze zaak jaar 1819-1820 (14)
Goinga van S. P. te Heerenveen Onder terugzending van zijn request betreffend fl. 200.= enz. enz. ook een Extract uit het
register der Deliberatien en Despositien van den Griedtenije Raad van Schoterland , 1e van de vrijwillige werving in 1809, 2e
Kannonniers Kustbewaarder, tevens een staat van gedane uitschotten zoo aan verteringen als anderzins enz. enz. tevens een
correspondentie en beslissingen over deze zaak jaar 1819-1820 (14)
Goinga van Sieds, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818
(4)
Goinga van Pieter Siedzes---- Kuipers Johannes Klazes, Algra Bonne Pieters, Boer de Albert Jelmers en Goinga van Pieter
Siedzes allen wonende te Suameer schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp:
geven met eerbied te kennen dat zij lieden door de heer Schout van Tietjerksteradeel op verzoek van de Diakenen van
Suameer zijn aangemaand ener quotisatie van f. 300 over de ingezetenen aldaar enz. enz. jaar 1816 (2)
Goinga van S. een ordonnancie ten zijne gunste voor schrijfbehoeften enz. jaar 1817 (1)
Goinga van S. P----- Klijnstra Helmig Siezes, onderwerp; verkoop van turf , waartegen Goinga van S. P Notaris te Heerenveen
als opposant enz. jaar 1824 (6)
Goinga van Siedes, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Goinga van Sieds Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Goinga van Sieds----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen met
zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen en aanmerkingen jaar 1816 (5)
Goinga van Sieds hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en
zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en
vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)
Goinga van Sieds Pieters benoemd tot Grifier van het Vredegeregt Heerenveen in de plaats van Lewe H. E die benoemd is als
Controleur der Belastingen te Appingedam jaar 1815 (2)
Goinga van Sieds Pieters secretaris der Grietenij Engwirden te Heerenveen verzoekt in een door hem ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland om de tegen hem bestaande mogende grieven nopens wangedrag en nalatigheid in de
waarneming van zin betrekking enz. jaar 1839 (6)
Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat zijn request van 25-081815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. onder hem aanwezig en daar een
kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in genoemd: Coehoorn van Scheltinga
Menno deze heeft een som geld genegotieerd van Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz.
en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van den Giel Cornelis Vrederegter te
Heerenveen, te weten dat in het najaar van 1809 in naam van het bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een
somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en
het op een wagen voor transport enz. en dat de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen tevens een
getekende verklaring van Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van Gorter
Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend gulden is genomen
door enz. enz. ook .. Glastra Wieger Sieses Deurwaarder te Heerenveen, sommeert Goinga van S. gewezen Klerk ter
secretarie van het voormalig district Schoterland wonende te Heerenveen op Authorisatie van Wijndels D. G. Ontvanger in
Schoterland om binnen 8 dagen ten kantore van de ontvanger te betalen een somma van fl. 2297-6-8 wegens enz. enz. jaar
1818 (30) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland (45)
Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen, met terugzending door de rietman van Schoterland van zijn request , met advies over
voorgeschoten gelden voor de werving van vrijwilligers in 1809 van die der kanonniers Kustbewaarders in 1811 enz. enz.
aan de Gouveneur van Vriesland enz. met een lakzegel van Schoterlandts Griet. Zegel enz. jaar 1817 (6)
Goinga van Sieds Pieters wonende te Heerenveen , hij schrijft en ondertekend een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland
Onderwerp een resolutie over dat er fl. 1000.= vermist zou worden in de tijd dat hij ontvanger was enz. enz. jaar 1819 (3)
Goinga van Sieds Pieters wonende te Heerenveen geeft in een geschreven en door hem ondertekende brief met allen gepaste
eerbied te kennen dat hij is benoemd als Griffier bij het Vredegeregt te Heerenveen en hij in handen van de president der
Regtbank den Eed heeft afgelegd en andere documenten enz. jaar 1816 (5)
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Goinga van Sieds wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken
toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (4) dossier (18)
Goinga van Sieds, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Goinga van Sieds, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het
4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Goinga van W. P. 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)
Goingrijp Lijsbeth Jans 16 jaar verder geboorteplaats enz. enz. zij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar
Ommerschans enz. jaar 1823 (2)
Goinrijp Lijsbert Jans zij staat vermeld op een document voor de kosten van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht
te Ommerschans enz. jaar 1823 (1)
Goithals Ch. 2 de Colonel President Commandant van de de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Janssen Antoon op den 17e oktober j.l. bij het Bataillon Nationale Militie als
plaatsvervanger is ingelijfd enz.jaar 1817 (2)
Goithals Ch. 2 de Colonel President van de Raad van Administratie der 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zuiderbaan Tjalke Rinnerts en Maurits Sijtze Haijes tot date de
gelden hunne contracten eerstgemelde met Froezel….? en laatsgemelde met Rinsma Jan nog niet bij ons hebben gestort enz.
jaar 1817 (1)
Goithals Ch. de 2e Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat het proces verbaal der visitatie van Beekman Johannes * 3 maart 1798 Nijehaske blijkt
volgens het aanwezige en ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s dat hij ongeschikt is voor de militairen
dienst enz. jaar 1817 (2)
Goithals Ch. de 2de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob* lotelingen
ongeschikt zijn tot den militairen dienst en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan aangenomen
worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de Officier van
gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3)
Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij een Nominative Staat van Manschappen (Fuseliers) waarop staan Travaille Sjoerd men
weet niet waar hij is, Sloten v. Sicco volgens bericht van zijn vader als Sergeant geplaatst bij de O. I. Pioniers, Linde v.d.
Roelof Wiebes en Hindelopen Oeble Wiebes enz. jaar 1817 (3)
Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Posthumus Rintje Lazes in de loop van deze maand is ingelijfd bij enz. jaar 1817 (2)
Goithals Ch.---- Troesel Gerrit 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)
Goithals Ch.. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Goitses Jelke, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815
(5)
Goitses Siebe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Goitzes Jelke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Goldenbeld Mannes, Fuselier 6e afdeeling Infanterie * 29-05-1814 Bathmen, 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)
Goldenstein Jacob Jacobus Geb. Norden, laatst gewoond hebbende te Sophernhoff. Korporaal27-9-1836 Overleden te
Semarang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Goldenwijk Willem---- Haeften van B. C. G. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 2
verklaringen van Goldenwijk Willem Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar door het hoogstaande water en
Times (Tijmens) Roelof Jans Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar dat de weg tussen Steenwijk en
Wolvega enz. jaar 1816 (3)
Goldewijk Willem hij is aangesteld als gerechtsdienaar i.p.v. G.in..per ? H te Harlingen jaar 1818 (1)
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Goldewijk Willem---- Grimijser Hein hij is ontslagen als gerechtsdienaar te Leeuwarden en in zijn plaats komt Goldewijk
Willem jaar 1818 (1)
Goldewijk Willem opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie
Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals
vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
Goldewijk Willem, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Goldschmitt G. te Amsterdam/Friesl. Schip de Brompton jaar 1839
Goldsmit J. M?. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer
naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz.
inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19 handtekeningen)
bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige
weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)
Goldsmith G. Kapitein is met zijn schip de Brompton vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Newcastle 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)
Golius J. F. te Utrecht 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)
Goljenboom (Golgenboom) Everhardus hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de
depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz.
jaar 1837 (4)
Goljenboom E. G. van beroep Horlogiemaker te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van
Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (27)
Goljenboom Everhardus Gerrit, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats 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)
Goljet Johan’s, 121 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)
Goljet Johannes, 160 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)
Goljet Johannes, 69 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)
Goll & Comp. te Amsterdam Zeehandelaars jaar 1841
Goll H. H. & Comp. te Amsterdam Zeehandelaars jaar 1841
Goll van Franckenstein J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave
verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te
strijden enz. jaar 1815 (2)
Golting Wilhelm Geb. Hamelen, laatst gewoond hebbende te Deventer. Flankeur5-12-1836 Overleden te Soerabaja, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Goltman & Volmer te Amsterdam 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 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)
Goltmy & Volmar te Amsterdam 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 Gemeente
Sneek 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 (5)
Golts van der Tuuk G. te Winsum, 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
Goltz van der Tuuk G. W. te Winsum Scriba Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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)
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Goltz van der Tuuk G. W. te Winsum 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)
Goltz van der Tuuk G. W. te Winsum, 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)
Goltz van der Tuuk te Winsum, 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 lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)
dossier (11)
Goltz van der, Generaal Majoor is benoemd tot Kommandeur 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)
Gomes Ary J. , Laatschipper een strandvondst aangebracht te Makkum een opgevist fust Madera wijn bij de Rode ton op de
Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis Winsemius Petrus en Rijk Nicolaas alle drie ambtenaren bij de in
en uitgaande regten en Breebaard Abraham Samuel Commies te voet bij de accijnsen alle te Makkum gestationeerd enz. jaar
1819 (4)
Gompel Joseph Geb. Luxemburg, laatst gewoond hebbende te Luxemburg. Flankeur10-12-1836 Overleden te Muntok
(Banka, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Gompel Pinto gehuwd met Vries de Hanschen, 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)
Gomperts J. P. te Nijmegen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Gon Hubert, 555 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)
Gon Hubert, 922 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)
Gonggrijp F. zijn aanstelling als raadslid van Sneek ter vervanging van Knijff en Wouters Jan Berends i.p.v. Giffen van R. jaar
1824 (5)
Gonggrijp Feitze 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)
Gonggrijp Foecke Willems 50guldens 0 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt
vermeld in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze
Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5)
totale lijst (11)
Gonggrijp Frederik, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Gonggrijp H. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Gonggrijp Harmen, 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 1897 (2)
Gonggrijp Harmen, 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)
Gonggrijp J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten
van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Gonggrijp J. H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Gonggrijp J. R. nr. 52 in wijk D. 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)
Gonggrijp Johannes, 359 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)
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Gonggrijp K. nr. 250 in wijk E. 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)
Gonggrijp Rinia tegoed Tractement als Keurmeester voor de Visch jaar 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens
vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien
van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Gonggrijp Rinia Justus, wonende te Harlingen Solliciteerd naar de baan van Onderwijzer van de school te Gersloot (3) jaar
1817
Gonggrijp T. hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de
Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)
Gonggrijp T. wegens leverantie van Hout onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schulden
der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (9) dossier (18)

Gonggrijp T., Hout 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)

Gonggrijp Taatse---- Vlink IJ. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te
zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P., Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R.
J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)
Gonggrijp Taetze 2e Luitenant voor de 1e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President
Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (2)
Gonggrijp Teetse 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)
Gonggrijp Teetse---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling
is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd
aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz. onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende
Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P.
Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der
H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6)
Gonggrijp Teetse 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)
Gonggrijp Teetse staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt.
Kommandant Feenstra G. der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3)
Gonggrijp Teetse te Sneek Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, 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)
Gonggrijp Teetse, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sneek in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Gonggrijp Teetze staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Gonggrijp Tjalling 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)
Gonggrijp Tjalling Lid van de Raad van Sneek 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)
Gonggrijp Tjalling Lid van den Raad te Sneek is overleden wordt vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan
de Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur betreffende dat er gedurende het laatste vierendeels van het jaar 1823
verandering zijn gedaan enz. jaar 1824 (2)
Gonggrijp Tjalling---- Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad Cuiper Johannes
oud 44 jaar, Warten Willem Georg 30 jaar, Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door het overlijden van
Gonggrijp Tjalling en wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 1816 (1)
Gonggrijp Tjalling 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 Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Gonggrijp Tjalling 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 Sneek enz. jaar 1816 (2)
Gongrijp ….? is benoemd tot ontvanger der Belastingen te Huizum maar hij met bedanken voor deze post, nu wordt
voorgedragen tot waarneming voor deze post de heer Hellema ontvanger te Wirdum enz. jaar 1822 (1)
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Gongrijp B. 18 is zijn volgnummer in de Stad Sneek 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)
Gongrijp Bauke 405 Sneek 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)
Gongrijp F. 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 te Sneek ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Gongrijp 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)
Gongrijp Harmans hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Gongrijp Hermanus---- Camminga van Vetus Valerus thans ontvanger te Hardegarijp en Veenwoude hij wordt benoemd als
Ontvanger der belastingen en accijnsen i.p.v. Gongrijp Hermanus die daarvoor heeft bedankt enz. jaar 1823 (4)
Gongrijp T. te Sneek, 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
Gongrijp T. te Sneek, 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
Gongrijp T. 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)

Gongrijp Teetse staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland 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)
Gongrijp Teetse te Sneek staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat
in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort,
aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Gongrijp Teetze---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en
dat zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e
Luitenant Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW.
G. en Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd
schutter enz. jaar 1814 (2)
Gongrijp Tjalling, ---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering dat
in de Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. enz.
en ten opzigte van Olivier Willem, Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert, Nijland Jurjen,
allen te Sneek en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E. jaar 1815 (1)
Gongrijp Tjalling, ---- 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)
Gongrijp Trijntje, 330 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)
Gongrijp….? Advocaat betaald jaarlijks fl. enz. uit een huis bij de Huizumer Pijp enz. en wordt vermeld in de Grote
Grondpachten die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als
dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad
Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1
Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60)
Gontare van Caroline----- Tucesen von Caroline geboren von Gontare, vergunning voor een verloting van een kostbare ring
voor de kas van de weduwen en wezen van den Pruisichen Landweer enz. jaar 1816 (3)
Gonte J. J. 42 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 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)
Gonzales de F. Kapitein met het schip de el Rayo van Hamburg naar Havanna 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)

