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Haack ….? 2e Luitenant bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende
15-06-1815
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)
54 deel 2
Haack P. (De Ridder ) Amsterdam Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt
blz. 10
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
22-01-1818
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)
54 blz. 2
Haack P. te Amsterdam Predikant voor de Classis van Amsterdam wordt vermeld in een document dat de Commissaris
22-01-1818
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)
66 blz. 2
Haack P. te Amsterdam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
14-02-1816
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)
2 deel 2
Haack P. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Blz. 2
Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi
04-01-1819
enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
2 deel 2
Haack P. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Blz. 10
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)
38-D deel 1
Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Blz. 2
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
06-02-1824
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
38-D deel 2
Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Blz. 2
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
06-02-1824
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
38-D deel 2
Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Blz. 10
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
06-02-1824
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
36 deel 2 blz.
Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
10
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. 2 Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
16-01-1822
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)
Deel 2, 8
Haadsma Age te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
02-09-1865
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 1865 (8)
Deel 2, 8
Haadsma Jarig te Oosterbierum , Beurt en Veerdienst van Oosterbierum opFraneker, hij wordt vermeld in het Register van
02-09-1865
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 1865 (8)
Deel 2, 7
Haadsma Jarig te Oosterbierum , Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
02-09-1865
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 1865 (8)
Deel 2, 8
Haadsma Jarig te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Harlingen, hij wordt vermeld in het Register
02-09-1865
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 1865 (8)
90
Haaf Fedde Jelles te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
04-02-1814
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)
255-A
Haaf ten Albert 53 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
00-05-1817
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)
625-2
Haaf ten Wilhelm Frederik te Dokkum staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van
22-06-1840
voorlopige vernietiging van nhet Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2)
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Haafkens ….? 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)
Haafkens H. ---- 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)
Haafkens H. 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)
Haafkens H. ondertekend samen met anderen een document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zoodra de eerste
tijding van nhet gevaar, waarmede de rust van Europa en de vrijheid van het vaderland bedreigd wierd door de bemagtiging
van de Fransche Heerschappij door Napoleon enz. jaar 1815 (2)
Haafkens H.----Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij
hebben alle 6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van
Delfzijl te dienen enz. jaar 1815 (2)
Haafkens Hendrik 2e Klerk te Sneek, Op het request van hem op het verzoek een meer renderende post te mogen hebben
enz. jaar 1818 (1)
Haafkens Hendrik 2e klerk te Stads-Secretarie van Sneek, Onderwerp: zijn Request (hij is van voorbeeldig en goed zedig
gedrag) en aan de stand van zijn geboorte en zijn vrouw beide van een fatsoenlijke en deftige familie enz. jaar 1818 (1)
Haafkens Hendrik---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6
april schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente
Sneek zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als
plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor
verder komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) Burgemeester van Sneek voor; Verweij Isaac
oud 38 jaar, Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de
Marinus Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren jaar 1815 (7)
Haafkens Hendrik te Sneek wonende 2e klerk aldaar , een handgeschreven brief met handtekening verteld hij dat hij tot
1812 geemployeerd is gewsst bij de onbeschreven middelen in Gelderland, en hij een redelijk besaan had aar bij de
invoering van de Franse belastingen heeft moeten plaats maken voor vreemden en hij in eensklaps van zijn bestaan beroofd
was en hij nu weer in zijn tegenwoordige post is geplaats maar met zijn Friese vrouw en 3 kinderen hij met slechts een
jaarinkomen van fl. 300 niet kan enz. enz. enz. jaar 1818 (4)
Haafkens Hendrik, Commies bij de belastingen te Makkum een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp:
Sollicitatie, trefwoorden, Hengelo, Fransche belastingen, compagnie Vrijwillige Jagers , een vrouw met drie kinderen enz,
jaar 1824 (3)
Haafkens Hendrik----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)
Haafs de Wiebe Met signalement Politiedienaar Leeuwarden (4)
Haaften v. J. te Heerenveen, 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)
Haaften van Barth. Corn’s Gerardus 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)
Haaften van Bartholomeus Cornelis Gerardus 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)
Haaften van Jacob Regter ---- Hiddinga Elias, Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan de
Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 205 gulden maar dat volgens de
bijlage (aanwezig) blijkt dat de navolgende personenTuijmelaar Hendrik, Haaften van Jacob Regter , Nauta Ruardus Regter
van Instructie voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3)
Haaften van Leendert 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 Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Haaften van Leendert 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 Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
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Haaften van Leendert, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer
Sterling H. U. jaar 1818 (3)
Haaften van Wouter 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 Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Haaften van Wouter 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 Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Haaften van Wouter, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer
Sterling H. U. jaar 1818 (3)
Haag A. (?), hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Haag A. W. als getuige en Rekenmeester, 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 (5) (dossier 15)
Haag A. W. Percepteur der belasting te Burum, 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)
Haag A. W. te Burum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Haag A. W. te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 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)
Haag Alb. Willems, Controle Bergum 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)
Haag Albert Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Haag Albert Willem Ontvanger der Dir. Bel. 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)
Haag Albert Willem voor verschotten kosten tot het Wagtlopen en wordt daarvoor betaald uit de kas van onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Burum over den jare 1814 , jaar 1815 (2)
Haag Albert Willems---- Loonstra Date Dates wonende te Driesum hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en
wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Haag Albert Willems en Ritsma Klaas 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 1832-1838 dossier (50)
Haag Albert Willems Oud Ontvanger, een aantekening de Arr. Inspecteur verzoekt verlof van 8 dagen en voornoemde heeft
zich bereid verklaard als vervanger zijn functie waar te nemen enz. jaar 1839 (3)
Haag Albert Willems te Burum, 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)
Haag Albert Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op
de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document
met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Haag Albert Willems, Ontvanger der Directe Belastingen, 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)
Haag Freerk Willems, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Haag J. D. H., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Haag Johann Phillipp hij is als gepensioneerde van den staat in het grootboek der Pensioenen onder den Hoofdafdeling
Militaire pensioenen op een jaarlijks pensioen van f. 130 uitgeschreven en is den 15e februari 1825 overleden
Haag Trijntje Heerts vrouw van Boer de D. I. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858
(3) dossier (8)
Haag v. Jan Engberts---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne
Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente
Oudwoude nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen en dat enz. en verder worden genoemd de Werfofficier Luitenenan
Workum van en Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2)
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Haag v.d. Jan Engberts van Oudwoude hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie
over 1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1)
Haag v.d. Pieter, 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)
Haag van der Jan W. wordt vermeld als schatpligtige 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)
Haag van der P. J. te Hallum 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)
Haag van der Pieter, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Haag van der Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz.,
jaar 1917 (5)
Haag van der Sybe Jacobs, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
Haagedoorn Wytze Jans---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder op het
Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende; Haagedoorn Wytze Jans Kapitein op
de Fennegina het schip is vergaan op 20-12-1816 West End Ameland, met de complete inventarislijst jaar 1816 (14)
Haagema Sjerk Jacobs te Abbega, Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij
kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega enz. enz. en
dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)
Haagen van D. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Haagen van D. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde ondernemingen chronologisch geordend, jaar
Haagen van D. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Haager Jelle Jelles, 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)
Haages & Levers te Amsterdam , Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Haagessen C Noorwegen Kapitein op de Argo, jaar 1840
Haagsma F. H. te Sloten; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement 20-01-1819 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement 11-04-1820 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement 12-07-1820 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement 22-01-1821 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 3e kwartaal 10-07-1821 (3)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 4e kwartaal 10-11-1821 (5))
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Haagsma Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 1e kwartaal 14-01-1825 (3)
Haagsma Sjoerd te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 2e kwartaal 10-04-1821 (4)
Haagsma ….? Advocaat te Sneek belast geweest met het protest tegen de verkoop van eenige goederen van de gewezen
ontvanger particulier Tibma (J.M.) instantie van eenen Leider Anthonij aangelagen enz. Jaar 1815 (2)
Haagsma ….?---- Sijbrandi K. s ’ Lands Deurwaarder thans ten huize van de gedimitteerden Ontvanger Tibma Jouke Minks
te Sneek teneinde aldaar tot verkoop van de goederen van dien ontvanger te procederen en hij heeft zig vervoegd bij de heer
Haagsma ….? Als een der sequesters van den boedel van Tibma maar de goederen zijn nog onder bezegeling enz. jaar
1815 (2)
Haagsma ….?---- Tibma J. M. Gewezen ontvanger een protest tegen enige verkoop van bepaalde goederen, ter instantie
van eenen Lieder Anthony aangeslagen mij bericht enz. en dat de heer Haagsma ….? niet met nieuwe indtructies enz. jaar
1816 (13)
Haagsma ….?---- Visser H. W. C. A. Predikant en Schoolopziener te IJsbrechtum, Reinbach W. M. Regter ter Instructie
over het Arr. Sneek en Haagsma ….? Advokaat bij de Regtbank te Sneek ondertekenen een brief aan de Prins van Oranje
betreffende een vrijwillige inzaameling voor ondersteuning van onze zoo lang gefolterde landgenooten enz. jaar 1814 (6)
Haagsma A. M. te Stavoren; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
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Haagsma A.---- Stavoren : onderwerp overdracht (verkoop)van gronddam in de Blokhuisgracht te Stavoren, en
aanbesteding ook een lijst : Staat van eigendommen, waarvan de afstand ten behoeve van de staat der Nederlanden enz.
enz. ook en een tekening van de situatie, getekend door de Burgemeester Alberts A. (Albert) en de wethouder Haagsma
A. jaar 1883 (17)
719-5
Haagsma A. te Franeker 13 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
22-07-1841
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
615-2, 12,2
Haagsma A. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
949/18
Haagsma A. te Wommels, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
1070-1
Haagsma Abe---- Hannema Johannes Ulbes Boer (Landbouwer te Midlum, een compleet dossier betreffende zijn request,
28-10-1840
het betreft zijn verzoek van een proces verbaal van 7 september ingestelde bekeuring wegens het niet aangeven van een
paard in de personeele belasting, ook aanwezig het originele request met zijn handtekening daarin onder andere dat twee
achtingwaardige inwoners van Midlum de heren Huidekoper J. J. (Jan J.) Assessor van de Grietenij Franekeradeel en
Landbouwer en Aukema IJde Murks Landbouwer te Midlum een ondertekende verklaring hebben afgegeven dat hij enz.
het proces verbaal is opgemaakt door Breebaard Abraham, Kijlstra Rinze en Haagsma Abe van Kantoot Ried jaar 1840 (18)
720-4
Haagsma Aggeus staat vermeld in een document van de Minister van Justitie aan de Gouverneur van Vriesland betreffend
23-07-1841
zijn benoeming tot Notaris i.p.v. Hoekstra Wytze Keimpes overl. jaar 1841 (3)
7-A bijlage 1
Haagsma Andries P., 114 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
Correctiomet aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
neelen
van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5)
26-03-1824
totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
307
Haagsma Arend Corn. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen
31-03-1815
en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1)
gevangenen nummer 209
1107-25 09Haagsma---- Assen van Hermanus Hz. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende uitgebreide brief dat hij
11-1840
thans zonder betrekking is wonende te Duurswoude en dat hij bij de Belgischen Opstand zich vrijwillig heeft aangegeven
ter verdediging van zijn dierbare geboortegrond enz. en gaar weer zijn vorige functie akls Commies Griffier te Sneek enz.
en dat hij zig tahns bedrogen voelt enz. verder worden genoemd de Heeren Meurs President en Haagsma Officier en Binkes
regter ook Keuchenius Mr. W. F. enz. jaar 1840 (10)
28 blz.2
Haagsma Ate Jacobs, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één
04-01-1815
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter
vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
162, 7
Haagsma Auke Bolsward Schip de Ripos Ailleurs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
27-02-1917
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
274-a, 7
Haagsma Auke Bolsward Schip de Ripos Tilleurs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
28-02-1918
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
208
Haagsma B. IJ. Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer,
01-03-1815
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)
1070-8
Haagsma B. IJ. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
408-450
Staten 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)
14-A
Haagsma B. Regter ter Instructie der Rechtbank van 1e aanleg te Sneek ontvangt de gelden van zijn declaratie enz. jaar
08-03-1824
1824 (3)
966/7 en
Haagsma B. Y te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 5
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
74/3
Haagsma Bouwe Jacobs---- Kooiker Akke Jans oud 60 jaren weduwe van Haagsma Jacob Haagsma geven met eerbied te
22-01-1840
kennen in een door haar ondertekende brief dat zij niet meer in staat is om voor haar levensbehoefte en huishuur te kunnen
zorgen doch haar zoon Haagsma Bouwe Jacobs heeft nu reeds 2 jaren lang het brood voor haar gewonnen, maar daar hij
kleine verdiensten heeft als Touwslagersknecht is hij niet meer in staat om voor zijn moeder enz. jaar 1840 (7)
424-14
25- Haagsma Brant R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
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)
7-A blz. 5
Haagsma Broer B. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
18-02-1824
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar
1824 (3) Dossier 6
949/6
Haagsma E. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van
25-09-1841
Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841
(4 )
1431
Haagsma Eelke zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Sloten i.p.v. de overleden Hornstra J. J. jaar 1916 (3)
02-10-1916
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Haagsma Fedde H. Kuiper 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)
Haagsma Fedde Harmens is aangesteld als Weger te Grouw i.p.v. de overleden Snoek Hendrik enz. jaar 1815 (2)
Haagsma G. gehuwd met Kuyper Regina Maria Catharina , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming jaar 1916 (3)
Haagsma Gerrit Jacobs te Dijken, 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)
Haagsma Gijsbert Jelles C.S. hij verzoekt om herstel van de evenredigheid van de aanslag van hunne Landerijen in de
Grondbelasting enz. enz. en zij tot taxateur benoemd hebben Pietersma Sjerp Pieters jaar 1821 (1)
Haagsma H. C. nr. 119 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)
Haagsma H. G. te Dijken 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)
Haagsma Hendrik Kornelis---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en
ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat gepasseerde saterdag
hier gekomen zijnde om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier,
suspicie hadden, dat hunne Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde
van Zeilmakers goederen uit hunnen winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der
gevonden goederen het hunne zijn enz. heb ik genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz.
er kwamen twee buren met name Visser Jacob Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel
over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en
dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette
Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit Regnerus Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen,
verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd enz. jaar 1814 (7)
Haagsma Hylke J. te Follega 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)
Haagsma IJ. R. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Haagsma IJsbrand G. te Allingawier 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)
Haagsma J. A. te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Haagsma J. G. te Dijken 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)
Haagsma J. te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Haagsma Jacob Bouwes---- Kooiker Akke Jans oud 60 jaren weduwe van Haagsma Jacob Haagsma geven met eerbied te
kennen in een door haar ondertekende brief dat zij niet meer in staat is om voor haar levensbehoefte en huishuur te kunnen
zorgen doch haar zoon Haagsma Bouwe Jacobs heeft nu reeds 2 jaren lang het brood voor haar gewonnen, maar daar hij
kleine verdiensten heeft als Touwslagersknecht is hij niet meer in staat om voor zijn moeder enz. jaar 1840 (7)
Haagsma Jacob te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Haagsma Jan 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)
Haagsma Jelle Gemeenteveldwachter te Wommels 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)
Haagsma Jelle Jentjes---- Herschoe Pieter Pieters van beroep kastmaker is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor
de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de
Scharsterbrug, gelegen over het vaarwater de Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Herschoe Dirk Pieters
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, Koopman en Haagsma Jelle Jentjes beide te Scharsterbrug ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven
ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (6)
Haagsma Jentje---- Herschoe Pieter P. Brugwachter en Kastelein wonende aan de Scharsterbrug onder Nijega, schrijft in
door hem ondertekende brief dat hij in den jare 1865 andermaal pachter is geweest van enz. en nu is ingegaan voor drie jaar
van 12-05-1866 tot 12 mei 1869 onder borgstelling van Haagsma Jentje en Herschoe Sake Pieters enz. ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, en de tarieven jaar 1868 (30)
Haagsma Jochem C. 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)
Haagsma Klaas Gatzes, 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)
Haagsma M Sjoed---- Tibma J. M. gefailleerden ontvanger particulier te Sneek, De Lands Deurwaarder Sybrandi K.
geassisterd door de advocaat Haagsma M Sjoed, ook genoemd de Procureur Zandstra Jacob, Onderwerp dat de Huizinge
en erf staande op de Markstraat wijk 8 no. 93 en behorende tot de boedel van Tibma J. M. verder worden nog genoemd een
3/8 deel in een Zathe met landen onder Oudega en nog diverse bezittingen enz. enz. jaar 1816 (5)
Haagsma M. B. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon
hij wordt voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814
(3)
Haagsma Nanne Gerrytt---- Stormer Anne Jans , plaatsvervanger voor Haagsma Nanne Gerrytt, afdeling Kurassiers no. 3,,
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)
Haagsma O. E. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel 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)
Haagsma Pieter Sneek Ligtmatroos op de Triton, jaar 1841 (4)
Haagsma S.---- Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 18e februarij
als Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en de
Luitenant Sleeswijk C. gerezen is en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als
ondertekenaar namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de
eerstgenoemde zeer driftig was enz. ook een Notariële verklaring met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.
en Poppes B. adjudant bij het 8e Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp. dewelke ten
huize van de Notaris Witteveen A. ook aan Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses jaar 1815 (8)
Haagsma S. ---- 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)
Haagsma S. ---- 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)
Haagsma S. Advocaat te Sneek betreft de verkoop van de goederen van Tibma J. M. jaar 1815 (2)
Haagsma S. 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)
Haagsma S. 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)
Haagsma S. J. te Ferwoude 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)
Haagsma S. M. , Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Haagsma S.---- Tibma ….? gewezen ontvanger, betreft verkoop van zijn spullen en een protest daar tegen zodat de verkoop
wordt opgeschort er wordt ook in genoemd Haagsma S. Advocaat te Sneek, de Deurwaarder Sybrandi ….? en Lieder
Anthony jaar 1815 (2)
Haagsma S. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien
van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met
vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)
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Haagsma Sake Martens---- Olivier W. President Burgemeester van ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat de loteling Haagsma Sake Martens thij is volgens opgave van de moeder
Schippersknecht bij de Turfschipper Schrik Koop Judecus hans niet in de gemeente aanwezig is enenz. jaar 1817 (1)
Haagsma Sake Martens---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Haagsma Sake Martens dezer weder in de gemeente is gearriveerd en ik hem
gelast heb zich maandag den 22e enz. jaar 1817 (1)
Haagsma Sjerk Jacobs te Abbega , 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)
Haagsma Sjirk Jacobs te Abbega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Haagsma Sjirk Jacobs te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Haagsma Sjoerd .----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met
zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)
Haagsma Sjoerd (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke
Ambtenaren in het arrondissement Sneek, 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)
Haagsma Sjoerd , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van het vierde
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Haagsma Sjoerd , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Haagsma Sjoerd en Noyon Petrus aangesteld als plaatsvervangende rechters te Sneek i.p.v. Hylekama ….? en Reinbach
….? jaar 1816 (2)
Haagsma Sjoerd Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Sneek met vermelding van kwaliteit
en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Haagsma Sjoerd Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te
strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Haagsma Sjoerd---- Hijlckama van B. A. en Verwey Iz. zij zijn 13 juli ten dienste van Koning en Vaderland uitgetrokken
terwijl hun post wordt waargenomen door Haga B en Haagsma Sjoerd jaar 1815 (1)
Haagsma Sjoerd 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)
Haagsma Sjoerd te Sneek , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van
het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek staat vermeld op een lijst met zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar
1817 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn
functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek, Hij staat vermeld, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Sneek met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Haagsma Sjoerd te Sneek, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement
Sneek van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Haagsma Sjoerd---- 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)
Haagsma Sjoerd---- Verwey Izaak Griffier bij de Regtbank te Sneek dat hij ontslag op eigen verzoek heeft gekregen als
vrijwillig Jager en dat hij dan weer zijn post kan bekomen die tijdelijk door Haagsma Sjoerd (Mr.) is bekleed enz. jaar 1815
(1)
Haagsma Sjoerd wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Sneek 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
(5) dossier (18)
Haagsma Sjoerd wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Haagsma Sjoerd wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het personeel
der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5) dossier (15)
jaar 1824
Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)

6102

43
12-01-1824

6090

42
14-01-1823
299
11-04-1823
1016
14-10-1823
771-b
16-10-1818
609
07-07-1823
53-b
23-01-1818
918
14-12-1819

6093
6099
6039
6096
6030
6053

3698

B-41
15-02-1832

3698

B-41
15-02-1832

6060

480
06-07-1820
1185
07-12-1814

6252

6264

1189
06-12-1815

6264

1189
06-12-1815

8210

966/7 en
881/14
Bladzijde 4
27-08-1839
379
03-06-1819
788-4
16-06-1814

6047
6628

6261

878-6
11-08-1815

8285

615-2, 20, 1
19-06-1840

6298

141
12-03-1821

6711

248 blz. 5
07-09-1822

6423

541B
16-10-1817

6423

541B
16-10-1817

Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e
Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Haagsma Sjoerd,Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek, jaar 1818 (4)
Haagsma Sybe Jetzes---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†,
Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O.
F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes, volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee
gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)
Haagsma Trientje Cornelis, 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)
Haagsma Trijntje Cornelis, 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)
Haagsma U. R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haagsma Uilke Klazes---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes, Timmerman wonende beide te Anjum een request
van eerstgenoemde voor hen zelve en als gelastigde van Reiding Jan Pieters Timmerman te Metslawier, Romkes Wopke
Timmerman te Ee, Kiestra Frans te Dockum en meerdere anderen dat zij allen Crediteuren zijn van het voormalige District
Oostdongeradeel enz. de schulden zijn ongeveer 15.000 gulden in den jaren 1810 en 1811 opgelegd enz.enz. jaar 1814 (4)
Haagsma Uilke Klazes---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum voor zig en als gelastigde
van Sytzama Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum, Kienstra R. te
Dockum en Reiding Jan Pieters te Metslawier dat zij zijn crediteren van het voormaig district Oosdongeradeel wegens
leveranties en fournitares, vivres en materialen enz. zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld willen hebben enz.
enz. jaar 1815 (2)
Haagsma Wytse Klazes te Anjum, ---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum voor zig en als
gelastigde van Sytzama Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum,
Kienstra R. te Dockum en Reiding Jan Pieters te Metslawier dat zij zijn crediteren van het voormaig district
Oosdongeradeel wegens leveranties en fournitares, vivres en materialen enz. zij nu niet eer kunnen wachten en dringend
hun geld willen hebben enz. enz. jaar 1815 (2)
Haagsma Y. R. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Haagsma Y. Rientses Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Haagstra Klaas staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-:
achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag
rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Haaijema Haeije, 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)
Haaijes & Leverts te Amsterdam 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
Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)enz. jaar 1840 (6)
Haaijes Douwe huurt een stuk Land gelegen te Blieke onder Hollum het Pakhuis Hiem genaamd 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 )
Haaijes Haaije de weduwe te IJpekolsga hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het
aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg,
Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Haaijes Renske---- Kraamer Haaije * 17-05-1794 z.v. Kraamer Bauke en Haaijes Renske 14 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)
Haaijes Rinske---- Kraamer Hessel * 23-11-1795 z.v. Kraamer Baauke en Haaijes Rinske 9 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
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een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend enz. jaar 1817 (4)
Haaijma J. J. wegens het verwen van Pieken; Staat vermeld op de staat van schulden van de gemeente Holwert enz. jaar
1815 (1)
Haaijma J. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Haaijstra Pieter Haijes 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)
Haaikes Remt---- Mellema Remt Remts * 03-08-1797 z.v. Haaikes Remt en Cornelis Remk 7 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)
Haaisma S. J. Komt voor op een lijst van personen met een procesverbaal, jaar 1841 (2)
Haaitjes Klaas, 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)
Haaitjes Tjeerd, 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)
Haaitsma H. E. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Haaitsma Haye E., Koopman 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)
Haaitsma S. B. de erven 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)
Haaitsma Willem Haitses ---- Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van
de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Beekkerk Haije Old Luitenant Colonel Commandant
van het Detachement Vriesche Garde enz. en dat Fortuin Gerrit Anskes te Heeg en Haaitsma Willem Haitses te Zandvirden
die Ganze Roeren de eerste gemerkt GAF, HEEG en de laatste WHH, HEEG deze eigenaars menschen zijde welke
grootendeels met het schieten van Watervogels enz. jaar 1815 (2)
Haak Matthijs 190 is zijn volgnummer en Hellevoetsluis 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)
Haak v.d. ….? de weduwe te Wouterswoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger
van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Haak v.d. Anna Catharina Renzes---- Veen van der Gerlofs Geerts kind van Veen van der Geert Hendriks en Haak v.d.
Anna Catharina Renzes, 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 (3)
Haak v.d. Anne Rinzes te Kollumerland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Haak v.d. Jacob Rinses , een document waarin een Certificaat van Militaire dienst verlangd wordt wanneer hij naar Java in
de Oost Indien vertrokken is. En het antwoord enz. enz. jaar 1824 (2)
Haak v.d. Jacob Rinzes bij de West Indische Troepen in dienst getreden 15-11-1822 ook bekend onder de naam Pater van
der Haak, en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses jaar 1825 (1)
Haak v.d. Jacob uit een huis in de Holmakerstraat,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.
Haak v.d. Jan Riekles 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Haak v.d. P. de weduwe te Wouterswoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Haak v.d. P. de weduwe 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)
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Haak v.d. P. de weduwe te Wouterswoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Haak v.d. P. te Wouterswoude staat als inslager 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)
Haak van der Anna Catharina Renses, 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 (11)
Haak van der Catharina† 1826---- kinderen, Antje, Anne, Jan, Gerlof en Hendrik, 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)
Haak van der Evert, 310 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)
Haak van der Femme Pieters van beroep Kastelein hij te Kollum is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel
de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Lune van der Pieter Jans en Meinardy Sijbren
Johannes 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 18381843 dossier (59)
Haak van der Jacob Renses---- Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van de gemeente Kollumerland a.c. ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Haak van der Jacob Renses geboren 19-01-1800 te Kollum en zoon van
Haak van der Rense Everts en Ellens Janke Jacobs welke voorleden jaar als Fourier naar de Oost Indien moet vertrokken
zijn enz. jaar 1824 (3)
Haak van der Jasper Everts van beroep Trekschipper van Collum op Dokkum v.v. hij wordt genoemd in een document van
de Percepteur der Directe Belastingen tevens Ontvanger der Onbeschreven Middelen in de Gemeente Oudwoude dat de
post met schepen wordt verzonden maar dat eerstgenoemde veele ja zelfs Zwanepooten worden afgevorderd enz. jaar 1814
(2)
Haak van der Jasper Kollum Trekschipper jaar 1817
Haak van der Jasper, Trekschipper 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)
Haak van der Jenne Pieters van beroep Tolpagter en Tapper onder Kollum een tegen hem opgemaakt proces verbaal wegens
verbodene afweiding des Trekwegs door runderen aan enz. jaar 1840 (3)
Haak van der P. E. te Kollum , een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake overtreding op de wet
van Geslacht , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. Jaar 1825 (2)
Haak van der P. E.----- Wal van der L. G. Veldwachter betreft een handgeschreven procesverbaal wegens enz. met zijn
handtekening tegen Sikkema B. T. weduwe van P. E. van der Haak Tolgaardersche op het woudter woudscher tolhuis enz.
enz. jaar 1841 (2)
Haak van der Pater---- Haak v.d. Jacob Rinzes bij de West Indische Troepen in dienst getreden 15-11-1822 ook bekend
onder de naam Pater van der Haak, en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses jaar 1825 (1)
Haak van der Pieter Eerents---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske
wonende te Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom
genaamd Wouter Wouds Tolhek met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes 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. jaar
1838-1843 dossier (59)
Haak van der Pieter Eernst---- Westra Hessel Tjibbes, Adsestent in de Grietenij Dantumadeel te Rinsumageest op last van
den Heer Grietman surveillerende op de trekweg van Dockum naar Stroobos ontdekt dat door Sikkema Betske Temmens
weduwe van Haak van der Pieter Eernst Tolgaardesche op de enz. jaar 1840 (3)
Haak van der Pieter Ernst wonende te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht
van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek met als borg Boer de Eert Eyberts en Ritsma Klaas 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 1832-1838 dossier (50)
Haak van der Pieter Ernst, Slagter 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)
Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor de perceelen van de
de pacht van het Tolhek en boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borg Sikkama Jan Timmes Landbouwer te
Burum en 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 borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1849
dossier (11)
Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel
van de de pacht van het Tolhek en boom genaamd het Wouter Woudster Tolhek met als borg Sikkama Jan Temmes
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Landbouwer te Burum en Haijema Minne Klazes, 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 borg zijn hun handtekeningen
onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Haak van der Rense Everts---- Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van de gemeente Kollumerland a.c. ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Haak van der Jacob Renses geboren 19-01-1800 te Kollum en zoon van
Haak van der Rense Everts en Ellens Janke Jacobs welke voorleden jaar als Fourier naar de Oost Indien moet vertrokken
zijn enz. jaar 1824 (3)
Haak van der Rinze Everts, 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)
Haakma Harmanus Horlogeriemaker wonende te Dockum is benoemd op 6 augustus als 2e Luitenant van de Schutterij der
Stad Dockum enz. jaar 1814 (1)
Haakma Harmanus----Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende nog ene vacante plaats in de Compagnie Schutters door het vertrek van Haakma
Harmanus en hij draagd voor de heren Peerlkamp Petrus Hofman en Bakker Sijbrandus Klazes enz. jaar 1815 (1)
Haakma Jan Jochums te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Haakma Petrus uit een kamer bij de Perkbrug ,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.
Haakma S. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2
huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Haakma S. J. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Haakma Sicco Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814
(5)
Haakma Sicco wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot
Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Haakma Sicco, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij
koninklijk besluit enz. jaar 1813 (2)
Haakma Sikko, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene
van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)
Haakman H. Medecine Docter te Amsterdam, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar
1825 (2)
Haakman H. te Amsterdam, Medicinale 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)
Haakman Jan , Fuselier geboren te Rotterdam, Staat op de lijst van overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen
van de Landmagt, in de Overzeesche Bezittingen, Nederlanders van geboorte, waarvan bij het Ministerie van Kolonien de
berigten zijn ingekomen sedert 1e tot ult. December 1837 een overzicht met 7 kolommen zoals geboortplaats, plaats alwaar
of het schip waarop het overlijden is voorgevallen jaar 1838 ( 3)
Haakman Jan Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier Overleden te Kedong Kebo 1837, jaar 1838
Haaksma ….? de weduwe te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Haaksma …? de weduwe te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 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)
Haaksma Andries P., 22 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)
Haaksma Andries, 95 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)
Haaksma de weduwe te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
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Haaksma Kornelis M. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Haaksma T. R. te Beetgum 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)
Haaksma U. K---- Stolte F. K. van St. Anna Parochie en Doorenbos W. van Oldeboorn en Haaksma U. K. van Anjum,
betreft een onderhandsche aanbesteding van reparatieen en onderhoud over 1819 der Timmer en Metselwerkrn op het
kanaal van Dokkum naar Stroobos, eerstgenoemde heeft ingeschreven voor fl. 4000 enz. jaar 1819 (1)
Haaksma U. K. een geliquideerde terug te zenden de navolgende declaratieen van hem en Doorenbos W. wegens werken
aan het Kolonelsdiep enz. enz. jaar 1821 (1)
Haaksma U. K. een voorlopige verevening wegens het onderhoud van het Trekpad langs het kanaal van Dokkum naar
Stroobos enz. en het Kolonelsdiep jaar 1822 (4)
Haaksma U. K. Onderwerp: een bewijs van verevening jaar 1823 (1)
Haaksma U. K. Een opgave over de Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd
en is gedisponeerd met bedragen enz. jaar 1824, (4).
Haaksma U. K. een voorlopige verevening gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 200.- wegens 3e termijn enz.
wegens reparatie en onderhoud van de Trekweg Dokkum naar Stroobosenz. jaar 1823 (2)
Haaksma U. K. een voorlopige verevening over het tijdperk enz. enz. wegens het onderhoud van de Trekweg van het
kanaal Dockum naar Stroobos groot fl. enz. enz. jaar 1822 (2)
Haaksma U. K. een voorlopige verevening van fl. 600.= wegens reparatien en onderhoud aan de weg van Dokkum naar
Stroobos enz. jaar 1823 (1)
Haaksma U. K. hij moet betalen een boete van fl. 55.= wegens te late oplevering van het onderhoud aan het kanaal van
Dokkum naar Stroobos jaar 1822 (1)
Haaksma U. K. hij wordt 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)
Haaksma U. K. Hij wordt vermeld in een document waarover gesproken wordt van uitbetaling voor enige werken langs het
Kolonelsdiep met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)
Haaksma U. K. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz
enz jaar 1825 (3)
Haaksma U. K. Onderwerp: betaling wegens werkzaamheden aan het Kolonelsdiep fl. 525,= jaar 1822 (3)
Haaksma U. K. Onderwerp: de laatste twee termijnen der aanneemsom van 1824 ten bedrage van 800 guldens voor het
duinonderhoud langs het kanaal van Dockum en het onderhoud der werken enz. ten bedrage van f. 437.60 enz. jaar 1825
(2)
Haaksma U. K. Onderwerp: een bewijs van voorlopige verevening van fl. 1110,= wegens reparatieen wegens onderhoud
aan het kanaal van Dokkum naar Stroobos jaar 1822 (2)
Haaksma U. K. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 277.50 wegens onderhoudwerken op het Kanaal van
Dokkum naar Stroobos en Doorenbos jaar 1822 (2)
Haaksma U. K. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 317.90 wegens onderhoudwerken op het Kanaal van
Dokkum naar Stroobos en Doorenbos W. jaar 1822 (2)
Haaksma U. K. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Haaksma U. K. voor den 1e termijn van enige vernieuwingen en reparatien enz. op het Kolonelsdiep met vermelding van
bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8)
Haaksma U. K., hem wordt een boete van fl. 775 i.v.m. het niet op tijd opgeleverde werk door hem aan de Klaarkambrug
enz. jaar 1824 (4)
Haaksma U.K. een voorlopige verevening over het tijdperk wegens het onderhoud van de werken behorende bij het
Kolonelsdiep groot fl. enz. enz. jaar 1822 (2)
Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke Pijtters, Hoefhamer Pijter
Klaasses , Sonnema A. F., Daam W. R., Plagter Jacob Jans, Frans Kienstra , allen te Dockum wonende zij ondertekenen
een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel verscheidene
leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van de
kosten enz. jaar 1817 (4)
Haaksma Uilke Klaasses fl. 860.= wegens onderhoud aan de Nieuwezijle, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal
verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Haaksma Uilke Klasis---- Keuchenius…..?, Haaksma Uilke Klasis betreft een door de rekenkamer finaal verevende
declaratieen enz. Jaar 1824 (3)
Haaksma Uilke Klazes aannemer te Anjum, hij heeft het werk aangenomen voor het repareren en tot en met december
1819 onderhouden van de grote zeesluis en gebouwen te Engwierum genaamd de Nieuwe Zijlen voor de somma van fl.
1150 en hebbende zig borgen gesteld Zijlstra Jan Tiekes te Nieuwe Zijlen, en Dijk van Bouwe Hettes te Leeuwarden jaar
1819 (5)
Haaksma Uilke Klazes een voorlopige verevening ter betaling voor het onderhoud van den Trekweg langs het kanaal van
Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1823 (1)
Haaksma Uilke Klazes fl. 1075.= voor de werkzaamheden aan de Nieuwe Zijlen , hij ontvangt betaling door de algemene
rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Haaksma Uilke Klazes, Onderwerp een declaratie voor de helft van de aanneemsom bij Waterstaat, verder genoemd Dijk
van B. H. idem wegens herstellingen (2) jaar 1824
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Haaksma Uilke Klazes, Onderwerp een declaratie voor de helft van de aanneemsom bij Waterstaat, verder genoemd Dijk
van B. H. idem wegens herstellingen (2) jaar 1824
Haaksma Uilke Klazes.---- Een declaratie door de algemene rekenkamer finaal goedgekeurd met bedragen, voor
uitgevoerde werkzaamheden door genoemde persoon jaar 1824 (4)
Haaksma Uk neemt aan de door de directeur van Waterstaat aanbestede diverse reparaties aan waterwerken. Jaar 1814 (2)
Haaksma van H. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haaksma Wietze Klaazes 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)
Haaksma Witzen Klaas---- Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke
Pijtters, Hoefhamer Pijter Klaasses , Sonnema A. F., Daam W. R., Plagter Jacob Jans, Frans Kienstra , allen te Dockum
wonende zij ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district
Oostdongeradeel verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke
rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817 (4)
Haaksma Wytse te Anjum 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)
Haaksma Wytze Klazes, Schatter voor de personele belastingen wonende te Anjum enz. jaar 1824 (2)
Haalsma Jelle R. 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 81
Haalsma Jelle Rick 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 81
Haalstra G. de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
Haalstra Gerrit 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)
Haalstra Jeppe S? of I?, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
Haalstra Klaas G., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
Haalstra Sikke Andries en Stienstra Albert Gerbens. Onderwerp: zij hebben de resolutie van 12 december ontvangen
waarvan een reçu aanwezig met handtekening enz. jaar 1867 (8)
Haalstra Sikke Andries Pachter van het Wouter Woudster Tolhek, staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs
het Kanaal van Dokkum naar Stroobos er wordt vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz.
enz. jaar 1863 dossier (32)
Haalstra Sikke Andries van beroep Koopman te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de
pacht van het tolhek en de boom genaamd Wouter Woudster Tolhek met als borg Waalstra Sijbe Andries en Kuikerk Thijs
Jans, 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)
Haalstra Sikke J., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente 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)
Haalstra Tjeerd Jelles 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)
Haamann Jean Andre 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)
Haan ….?---- Berm H. H. en Karsten P. H. beide te Heerenveen ook wordt genoemd Haitsma ….? en Haan ….? Beide van
het Collegie van gedeputeerde Staten van Vriesland Onderwerp: Reclamatieen wegens aanslagen in de personele belasting
enz. jaar 1825 (3)
Haan A. F. de , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om verlof voor drie weken terwijl de
plaatselijk commies Wilberts zijn taak overneemt. Jaar 1841 (2)
Haan d. Rienk Klazes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
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Haan de F. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, 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)
Haan de F. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, 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)
Haan de A. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, 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)
Haan de A. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, 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)
Haan de Auke Midlum Veldwachter te Franekeradeel , jaar 1919 (3)
Haan de F. I., Kapelmeester staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de
premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Haan de F. Jr. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der
Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Haan de Foppes Jan Brander te Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar
1824 (4)
Haan de J. W. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Veehandel VII 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 (2) Dossier (16)
Haan de J. W.een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Veehandel I. “ met het
reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Haan de Jacob Fongers wonendete Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij
tot op de ontbinding der laatst bestaan hebbende Nationale Guardes in onderscheidene rangen heeft gediend en in 1813 ook
als 1e Luitenant bij het beleg voor de vesting van Delfzijl volgens de verklaring van den toenmalige Lieutenat Colonel der
2e Cohorte Tjallingii Pz. en verzoekt dan ook om aangesteld te worden als 1e Luitenant enz. jaar 1815 (2)
Haan de P?. U. te Opsterland 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 Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haan de & Vries de de firma te Leeuwarden 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
Haan de (de Heer) te Birdaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Haan de ,Rintje, commies bij de belastingen te Dokkumer Nieuwerzijlen een handgeschreven brief met zijn handtekening
25 Mei 1841 (2)
Haan de ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande artikelen op
’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor
Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Haan de ….? Sergeant Kommandant 4e Battaillon Artillerie Nationale Militie Detachement Verlofgangers krijgt een
ontvangstbewijs dat hij heeft betaald aan de Burgemeester van Heerenveen fl.3.15 voor huisvesting en voeding van 9 Mei
tot 10 Mei voor negen Onderofficieren en Manschappen enz. jaar 1819 (5)
Haan de ….? staat vermeld in---- Nauta R. Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in
het Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2)
Haan de ….?---- Woudsma Frederik te Jelsum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer
Haan de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen
achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier
zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Haan de ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen
enz. werd bij de officieren eene bepaling opgenomen dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen enz. enz. welke door
de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich ziek voorgewend, en de Heer
capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz. die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden
beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de
luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te
Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)
Haan de 1e Luitenant 5e Batt: Land Militie N. 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)
Haan de A. F.---- Plantinga Hijlke Pieters en Trip Jouwert Cornelis te Joure, Stukken betreffende het verzoek van
voornoemden om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Joure en Sneek en Joure, Sneek, IJlst, Bolsward enz.
met het Schip de Libra aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de schroef-stoombootdienst “Libra” enz en
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Haan de A. F. tekent bezwaar aan tegen het verlenen van deze concessie aan hunne vakgenoten daar een dergelijke dienst
reeds bestaat jaar 1875 (36)
Haan de A. G. te Berlikum 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)
Haan de A. Joure Schip de Vlekke Joure 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)
Haan de A. 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)
Haan de A. Y. en Haan de F.Y. betreft de Stoombootdienst Joure Sneek en Joure Leeuwarden enz. jaar 1880 (3)
Haan de A. Y. te Joure een Stoombootdienst van Leeuwarden op Joure, 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 1866 (6)
Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst, jaar 1880 (4)
Haan de A. Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, 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)
Haan de A. Ytzens Joure Schip deVlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Haan de Aart 227 is zijn volgnummer en Schoonhoven 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)
Haan de Adam Mozes 255 Bolsward 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)
Haan de Akke Laases, 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)
Haan de Akke Lases, 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)
Haan de Akke Lases, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)
Haan de Akke Lases., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz.jaar 1834 (13)
Haan de Ale gehuwd met Prins Tjitske, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Haan de Alle Hendriks te Gaasterland Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie
die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Haan de Andries Gerrits te Berlikum 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)
Haan de Anne Gerrits 331 Heerenveen 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)
Haan de Anne Klazes voor Kostgeld en Huisvesting voor de Gealimenteerde Gaeles Ymkjen, vermeld als crediteur op de
Staat der achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Haan de Anne Polles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)
Haan de Anne ter zake uitschotten enz. wegens de aanbestelde gealimenteerde Klazes Lieuwes , Wordt vermeld als
Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne enz. jaar 1815 (6)
Haan de Antje gehuwd met Schaap H. D. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
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Haan de Arend Jans 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 2 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)
Haan de Arij ongehuwd wonende en bestaan hebbende te s’Gravenhage doch m.ens vader te Namen in Guarnisoen is enz.
jaar 1817 (1)
Haan de Auke 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)
Haan de Auke Hijltjes te Utingeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Haan de Auke Joure Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog
14 schippers onderteken. Onderwerp: daarbij om aangevoerde redenen verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste
schip van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26)
Haan de Auke K. , 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)
Haan de Auke 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)
Haan de Auke Y. te Joure Stoombootdienst van Joure naar Leeuwarden, 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 1866 (6)
Haan de Auke Y. te Joure Stoombootdienst van Joure naar Sneek, 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 1866 (6)
Haan de Auke Y. te Joure Stoombootdienst van Joure naar Sneek, 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 1866(6))
Haan de Auke Ytsens te Joure Haan de Feike Ytsens te Snikzwaag zij krijgen de concessie om te mogen varen tussen
Grouw-Leeuwarden, Grouw-Sneek enz. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoombootof Stoomsleepdiensten 1879-1881) jaar 1879 (3)
Haan de Auke Ytzens---- Haan de Sippe Ytzens Joure en Haan de Auke Ytzens Veehouder te te Snikzwaag en Haan de
Feitze Ytzens te Joure Stoomboot Ondernemer, Stukken betreffende de stoombootdienst van voornoemden, aanwezig in
het dossier ook het reglement en tarieflijst jaar 1866 (87)
Haan de Auke Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Haan de Auke Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Haan de Auke Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1883
Haan de Auke, ---- 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)
Haan de B. H. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van
Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant enz. jaar 1814 (3)
Haan de B. te Beetgumermolen , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen
van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Beetgum met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, jaar 1918 (10)
Haan de B. W. Kooten, gewezen Commies, onderwerp: het bekomen van jaarlijkse gratificatie van fl. 60 enz. enz. jaar
1841 (3)
Haan de B. W. van beroep Commies hij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie
over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)
Haan de Baarte Andrijs 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
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H.
(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.
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(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)
1015
Haan de Barteld Foppes ---- Haan de Egbert Foppes Mr. Bakker te Duurswoude en Haan de Barteld Foppes veenbaas te
30-10-1822
Duurswoude en Haan de Jan Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een
pensioen tot hun broer van zijn Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de
provincie Gelderland enz enz.. Jaar 1822 (4)
592
Haan de Barteld Foppes---- Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van Opsterland
25-11-1817
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Takema Jeen Takes Kapitein
bij de 6e Comp. 4e Bat. den Eed in zijne handen heeft gepresteerd en dat Haan de Barteld Foppes 1e Luitenant niet meer
in deze Grietenij woonachtig is enz. jaar 1817 (1)
23
Haan de Barteld Foppes, de chef van het 10e Bataillon Landstorm. Arr. Heerenveen heeft hem voorgedragen als lid van de
01-10-1814
Krijgsraad verder wordt genoemd zijn functie (rang) enz. jaar 1814 (3)
922-1+ 12
Haan de Bartele Foppes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der
09-12-1815
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)
860-1-3+6
Haan de Bartle Foppes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
31-10-1815
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)
563
Haan de Bartle Foppes---- Lijclama a Nijeholt Militie Comissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
17-11-1817
betreffende Militaire zaken dat Taekema Jeen Teekes en Haan de Bartle Foppes zich niet hebben vervoegd bij de beëdiging
als officier enz. jaar 1817 (2)
29-01-1825
Haan de Bastiaan Annes , eigenaar van een overdekte praam gebruikt om enz. volgens meetbrief afgegeven door Pied de J.
21-A
enz. wordt vermeld in het Extract uit de legger der Patentplichtigen van de Gemeente Makkum 1e Kwartaal 1824, (met 17
kolommen informatie) jaar 1825 (6)
386
Haan de Bastiaan Annes, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over
08-05-1814
1813 te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
9-A
Haan de Bauke Hazes----- Vries de Pierkjen Meinders, Dienstmaagd te Harlingen mede erfgenaam van , Haan de Bauke
02-10-1824
Hazes , dat zij minderjarig was en een aangifte kon den enz., wordt ook in genoemd de Slager de Boer en Hingst W. G. te
Harlingen waar zij inwoonde jaar 1824 (8)
9-A
Haan de Bauke Klazes----- Vries de Pierkjen Meinderts Dienstmaagd te Harlingen medeerfgenaam voor 1/12 deel van
08-10-1824
Haan de Bauke Klazes overl. 10-11-1822 enz. 1824 (2)
42
Haan de Bauke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
07-01-1915
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (2)
1103-17
Haan de Broer Wijtzesw * 23-09-1813 Leijmuiden wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15
07-11-1840
kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die
daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met
briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de
Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)
945-10
Haan de Christiaan , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 24-06-1810 Amsterdam, hij wordt vermeld op een
25-09-1838
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)
729/5, 290
Haan de D. J. te Kooten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 4
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
17-07-1839
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
287-C 1e
Haan de D. Jelles 249 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
Bataillon
met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en
28-06-1817
van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
379
Haan de D. K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
424-15
25- Haan de D. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
05-1821
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)
398
Haan de D. K. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
30-05-1818
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
381-28
Haan de D. R. Veenman te Oosterzee het betreft een door hem ingezonden request betreffende de beschadigde Turf enz.
19-04-1841
jaar 1841 (3)
526-1, 33,1
Haan de D. W. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
22-05-1840
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
41
Haan de D., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
21-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
506
Haan de Date Willems staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij
21-05-1815
van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
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Haan de Dedde Gaukes te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van
de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve
van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Haan de Derk Boeles 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)
Haan de Derk J., 45 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)
Haan de Dirk J., 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 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)
Haan de Dirk Jelles * Belsum (Berlikum) 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)
Haan de Dirk Jelles 487 Tweesel (Twijzel) 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)
Haan de Dirk 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)

Haan de Douwe K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haan de Durk Jinnes te Kooten 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)
Haan de Durk R. Veenman te Oosterzee het betreft zijn bedorven turf die nog te velde staat en hij verzoekt een teruggave
van de accijns enz. jaar 1841 (5)
Haan de Durk Ruurds te Franeker 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)
Haan de E. hij heeft zijn functie als schoolonderwijzer op woensdag de 13e heeft aanvaard te Wirdum, jaar 1818 (1)
Haan de E. (+)-----Terpstra Johannes Jzn. Te Bakkeveen benoemd als zetter der belastingen te Opsterland i.p.v. de
overleden Haan de E. , komt ook in voor Haan de Foppe E., jaar 1917 (10)
Haan de E. te Doezem, Eendracht II , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat
er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Haan de E. te Joure, , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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)
Haan de E. te Wirdum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Haan de E. wordt aangesteld als onderwijzer 2e klasse te Wirdum de schoolopziener is Buijsing G. jaar 1819 ( 1)
Haan de Egbert---- Dijkstra Mient, Schipper, Haan de Egbert, Schipper en Folkerts Abel Commissionair, Ondernemers
ener Stoombootdienst alle wonende te Doezem geven kennis dat zij met hun schip de “Eendracht” ingericht voor enz. enz.
tevens een folder met de aankondiging, vertrektijden en tarief enz. jaar 1896 (4)
Haan de Egbert Doezum Stoombootdienst Doezum Leeuwarden Schipper op de Eendracht, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar
1896
Haan de Egbert F. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude 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)
Haan de Egbert Foppes Mr. Bakker te Duurswoude en Haan de Barteld Foppes veenbaas te Duurswoude en Haan de Jan
Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een pensioen tot hun broer van zijn
Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de provincie Gelderland enz enz..
Jaar 1822 (4)
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Haan de Egbert Foppes broeder van Haan de Tjamme Foppes Predikant te Heerwenen verzoekt bijstand maar omdat hij de
nalatenschap van zijn vader met zijn drie broers en het kind van zijn overleden zuster heeft gedeeld is de waarde tussen
6000 en 7000 guldens zodat hij zich zelf wel kan redden enz. jaar 1823 (2)
Haan de Egbert, 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)
Haan de Elisabeth A. , 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)
Haan de Elisabeth---- Campferbeek von Eichstorf Duco Anthon (Baron) laatst woonachtig geweest te Dockum en thans in
dienst als Capitein onder de Landmilitie, ook aais van nwezig een door hem ondertekende brief en een bref waarin staat dat
hij geboren is 14-09-1771 en zoon is van Eichstorf von Burclard Hartwich Friedriech in leven Luitenant Colonel in dienst
van deze Staat en van Haan de Elisabeth en gehuwd met Suiderbaan Hendrina Geertruid geboren in Dockum enz. jaar
1814 (3)
Haan de Elisabeth, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5) dossier (11)
Haan de Engelsmanplaat Sloeproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1838
Haan de Evert Feites te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar
1815 (5)
Haan de Evert Romkes, hij is benoemd tot Schoolonderwijzer te Wijns jaar 1817 (1)
Haan de Evert 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
Haan de F. 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)
Haan de F. A., 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)
Haan de F.---- Bolman J?. gecommitterde van de Kerekenraad der Hervormden te Leeuwarden ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij o.a. 6 jaren als Buitenvoogd hadde gedragen enz. en hij de post van diaken
niet zoude kunnen waarnemen en voor deze\ post hebben al bedankt de Hr. Apothecar Kuipers ….? ,Hamstra….?, Berghuis
Krak en Haan de F. enz. jaar 1815 (3)
Haan de F. F.
, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haan de F. F. 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)
Haan de F. F. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haan de F. J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der
stad Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
Haan de F. J. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840
Haan de F. Joure Schip de Vlekke Joure 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)
Haan de F. overleden---- Siedsma Ille i.p. v. Haan de F. overleden, benoemd als Vrederechter te Sneek enz. enz. jaar 1819
(3))
Haan de F. R. te Akkrum verzoekt in een request om vergunning voor zijn zoon Haan de Rintje Taedes die als Milicien van
de ligting 1840 om deze te doen vervangen door een plaatsvervanger enz. jar 1841 (4)
Haan de F. Schipper op het Klaringsvaartuig den Abt (1)
Haan de F. te Workum 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
Stad Workum zijn ingevoerd met 6 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)
Haan de F. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Haan de F. Y. Joure Stoomboot Dienst, jaar 1880 (4)
Haan de F. Y. te Irnsum 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)
Haan de F. Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, 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
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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)
26
Haan de F. Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
03-06-1880
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
88
Haan de F.,---- Wal v.d. Gebr. W & J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een
16-11-1916
schip met motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J.
daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt
briefhoofd van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche palen
en ook de Coop Landb. Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer
Terpstra Johannes J. die een steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7)
20-11-1880
Haan de F.Y.---- Haan de A. Y. en Haan de F.Y. betreft de Stoombootdienst Joure Sneek en Joure Leeuwarden enz. jaar
akte 26
1880 (3)
752-4, 8, 12-14 Haan de Feijte (Feite) Aukes, ---- Eyck van Wieger voormalig Secretaris en Districts Kassier De voormalige leden van het
05-12-1819
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)
416-5, 6, 12, 15 Haan de Feike Aukes wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck
10-05-1821
gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (7) dossier (21)
Jaar 1879
Haan de Feike---- Haan de Auke Ytsens te Joure Haan de Feike Ytsens te Snikzwaag zij krijgen de concessie om te mogen
akte 10
varen tussen Grouw-Leeuwarden, Grouw-Sneek enz. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten
van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881) jaar 1879 (3)
60
Haan de Feite te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
02-04-1814
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)
20-A
Haan de Feite, Slagter te Joure, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen ,
31-03-1824
jaar 1824 (2)
Map 21
Haan de Feitze Ytzens ---- Haan de Sippe Ytzens Joure en Haan de Auke Ytzens Veehouder te te Snikzwaag en Haan de
00-00-1866
Feitze Ytzens te Joure Stoomboot Ondernemer, Stukken betreffende de stoombootdienst van voornoemden, aanwezig in
het dossier ook het reglement en tarieflijst jaar 1866 (87)
795-1
Haan de Fokke Johannes te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de
13-08-1841
registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van
Harlingen enz. jaar 1841 (2)
10
Haan de Folkert gehuwd met Langhout Maaike Reitzes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten
03-01-1918
(blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder
andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
30-C
Haan de Fonger Fz., 924 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D.
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
21-05-1824
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)
1107
Haan de Fonger Jz. , Hij wordt voorgedragen voor de functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden enz. jaar 1823 (1)
08-11-1823
140-B-blz. 34
Haan de Fonger ondertekend een verklaring dat het Originele Rekenboek der geestelijke Goederen van den Jare 1581 en
17-01-1815
onder ons op het raadhuis berustende enz. wordt vermeld 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.
11-A
Haan de Fonger, Koopman te Leeuwarden, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824
00-00-1824
(2)
1413
Haan de Fonger, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-08-1915
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1306
Haan de Fonger, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-09-1916
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
1114
Haan de Fonger, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
07-08-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
1472
Haan de Fonger, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
07-11-1917
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
315
Haan de Foppe E.---- Terpstra Johannes Jzn. Te Bakkeveen benoemd als zetter der belastingen te Opsterland i.p.v. de
12-03-1917
overleden Haan de E. , komt ook in voor Haan de Foppe E., jaar 1917 (10)
42
Haan de Foppe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
07-01-1915
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (2)
69/20, 3
Haan de Frank B. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
nummer 30
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
20-01-1840
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
379
Haan de Frederik F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
03-06-1819
het jaar 1819 (3)
355
Haan de Frederik Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, (3) betreft plaatsvervanger in de
00-00-1818
regtbank enz, enz,, jaar 1818
429
Haan de Frederik van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen
28-03-1814
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche
Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet
anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)
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Haan de Fredrik Jacobs, 443 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)
Haan de Freerk Fongers , uit een huis bij de Hoeksterpijp, 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.
Haan de Freerk Fongers een huis bij het Hoekster Pijp , komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te
Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als
Groote Grondpachter jaar 1815 (3) dossier (34)
Haan de G. Douwes 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)
Haan de G. Douwes 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)
Haan de G. Douwes te Sneek, onderwerp: betaling aan hem van den Franschen achterstand van f. 235.63 en f. 888.12 jaar
1825 (2)
Haan de G. J. 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
Haan de Geert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Geertje Klazis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet
ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Haan de Gerben te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Haan de Gerben te Lemmer; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
Haan de Gerrit Harmens, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Haan de Gerrit Harmens, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Haan de Gerrit Harmens, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Haan de Gerrit 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)
Haan de Gerrit 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 294
Haan de Gerrit 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)
Haan de Gerrlof te Middelaar?? te Minnelaar?, Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en
Nieuwkruisland (1)
Haan de Gertje Klaasis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
Haan de Gertje Klazis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Haan de Gooitzen, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Gooitzens te Fleringen ?, Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Haan de H. Aarts Predikant een handgeschreven brief van hem met handtekening waarin hij naar de gouveneur schrijft, hij
is door de gouveneur naar ’ S Herenberg gestuurd om de Kerkadministratis daar na te zien komt in voor Vigluis ab Ayta,
Ferwerschoof de enz. jaar 1823 (2)
Haan de H. Aartspr. Een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur enz. jaar 1823 (1)
Haan de H. B. te Poppingawier 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)
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Haan de H.---- Brake ten Johannes te Ameland staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland
ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Friesland , 5
kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Haan de H.---- Cornelissen J. Pastoor van Oosterwierum Onderwerp: een geschil betreffende een bealing waar hij een klagt
over heeft ingediend bij de Aartsp. Haan de H. deze schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland om
raad enz. jaar 1825 (1)
Haan de H. F. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Haan de H. F. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Haan de H. Handgeschreven brief met Handtekening van H. de Haan, Pastoor (Aartspriester) 08-12-1814 (7)
Haan de H. Handgeschreven brief met Handtekening van H. de Haan, Pastoor (Aartspriester) 19-12-1814 met Dossier (8)
Haan de H. Handgeschreven brief met handtekening van H. de Haan Aartspriester van Friesland , betreft Saas Klazes
Hooghama enz. Jaar 1815 (7)
Haan de H. J. 37 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Haan de H.---- R. K. Pastoor---- Ameland----Betreft de R. K.Pastoor aldaar en zijn request bij de Koning betreffende zijn
tractement van 200 guldens en dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door
de enz. wordt ondertekend door de Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4)
Haan de H. te Joure, 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)
Haan de Hans ---- Visser Anne te Rinsumageest en Haan de Hans te Dantumawoude en Ruiter Pieter te Driessum, alle
Veldwachters de Gemeente Dantumadeelverzoeken in een handgeschreven brief door alle 3 getekend om met ingang van 1
Januari 1914 hun salaris met fl.100.= te verhogen i.p.v. fl. 50.= jaar 1913 en 1914 (11)
Haan de Hans Dantumawoude Veldwachter Met Signalement enz. jaar 1916
Haan de Hans Met signalement Veldwachter Dantumadeel, jaar 1915 (3)
Haan de Hans Sjoerd het betreft een rekest van de erven met het verzek om te mogen volstaan met de betaling van het
enkelregt van successie voor de meerdere waarde die de onroerende goederen tot de nalatenschap bij openbare verkoping
ez. jaar 1841 (5)
Haan de Harmen A. 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)
Haan de Harmen A. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant,
ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der
Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Haan de Harmen Abels, 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)
Haan de Harmen Abels, 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)
Haan de Harmke Wiebes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.
jaar 1828 (5)
Haan de Hattum P. 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)
Haan de Hendrik Andries te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Franeker, 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)
Haan de Hendrik hij is nummerverwisselaar voor Terpstra Anne Wijtzes 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)
Haan de Hendrika, Handgeschreven brief van de Tappersche Hendrika de Haan weduwe van Hendrik ter Deus te
Harlingen, jaar 1840
Haan de Henne , slagter te Joure een proces verbaal wegens het slachten van een schaap zonder belastingbiljet. Jaar 1824
(2)
Haan de Henne, Slager te Joure, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824 (3)
Haan de Herman B. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van
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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)
Haan de Hessel Hendriks, 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)
Haan de Hessel, 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)
Haan de---- Hettema Jr. Montanus de Haan hij wordt vermeld 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 het Personeel der Leden en
Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen
van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Haan de Hilarius te Sneek staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr.
Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel
zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Haan de IJbel Gerrits te Heerenveen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz.
jaar 1817 (3)
Haan de IJge Lourens, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken,
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Haan de IJtes , Korenmolen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Haan de IJzaac Feits 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)
Haan de IJzen (tekend met IJetzen) Handgeschreven brief met handtekening jaar 1841
Haan de Itzen 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
Haan de J. Brander, kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Haan de J. Brander, kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Haan de J. D. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Haan de J. E. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Haan de J. F. ---- 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)
Haan de J. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haan de J. F. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse
bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Haan de J. F. te Westermeer wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Haan de J. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Haan de J. gehuwd met Stimmes Johana, 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)
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Haan de J. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haan de J. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haan de J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Haan de J. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Haan de J. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Haan de J. 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)
Haan de J. te Gordijk 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)
Haan de J. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haan de J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de
aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van
zieke beesten in Vriesland (47)
Haan de J. te Minnertsga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haan de J. W. te Leeuwarden, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Veehandel II “
met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Haan de J. W. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Haan de Jacob Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Haan de Jacob Gerlofs te Nes, aanvrag vrijstelling patent Zeevisvaartuig enz. jaar 1841 (1)
Haan de Jacob hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden
2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Haan de Jacob Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814
(5)
Haan de Jacob 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)
Haan de Jacob Lid van de Raad te Leeuwarden 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)
Haan de Jacob 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)
Haan de Jacob wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp:
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar
de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Haan de Jacob wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot
Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Haan de Jacob---- Zee van der B. Feddes, Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van
Vriesland o.a. dat zijn hart ontbrand van waare vaderlandsliefde enz. bij het lezen van uw proclamatie enz. en ik kan niet bij
de landmacht omdat ik ben opgeleid tot Zeeman toen ik nog geen 20 jaren oud zijnde scheepskapitein op Moscavien, in die
qualiteit het zij op welk schip ook enz. enz. voor informatie kunnen de heeren informeeren bij: Beekerk H. en Haan de
Jacob die mij kennen enz. enz. jaar 1813 (2)
Haan de Jacob zijn rekening wordt betaald wegens geleverd e vlaggen enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Haan de Jacob, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden op heden 31e december 1813 bij
koninklijk besluit enz. jaar 1813 (2)
Haan de Jacob, 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)
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Haan de Jacob, koopman onder Leeuwarden Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal
wegens het uitoefenen van het beroep als Tapper jaar 1824 (2)
Haan de Jacob, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te
komen enz. werd bij de officieren eene bepaling opgenomen dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen enz. enz.
welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich ziek voorgewend,
en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz. die is vertrokken enz. en dus als Deserteur
moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der
….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche
Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)
Haan de Jacob.---- Ruitinga W. D. en Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd als Hoofdcommies, ook komt voor
Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten
terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven idem de nugteren kalveren en Fabrieks Turf
enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de
heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)
Haan de Jacobus Jans 9 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)
Haan de Jakob 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)
Haan de Jakob staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop
anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Haan de Jakob 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)
Haan de Jan * 01-06-1786 Amsterdam 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
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)
Haan de Jan Foppes---- Haan de Egbert Foppes Mr. Bakker te Duurswoude en Haan de Barteld Foppes veenbaas te
Duurswoude en Haan de Jan Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een
pensioen tot hun broer van zijn Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de
provincie Gelderland enz enz.. Jaar 1822 (4)
Haan de Jan Jans---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans
en Ruiter de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van
Holwert willen ons beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3)
Haan de Jan Sijberens---- Haan de Sijberen Jans zoon van Jan Sijberens en Tjitsken …? Geboren te Dokkum, Hij staat op
een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
Haan de Jan Sjo….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)
Haan de Jan Sjoerds * Bovenknijpe 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)
Haan de Jan Sjoerds 116 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)
Haan de Jan te Gordijk en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij het Bildt 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)
Haan de Jan te Gordijk 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 Grietenij
Utingeradeel 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)
Haan de Jan te Gorrdeijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf 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)
Haan de Jan te Gorredijk als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haan de Jan te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf 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)
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Haan de Jan te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Haan de Jan te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf 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)
Haan de Jan te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert Berends)
Grietman van Ooststellingwerf 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 bij de Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Haan de Jan te Gorredijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Haan de Jan te Gorredijk 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 Grietenij
Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Haan de Jan te Gorredijk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haan de Jan te Gorredijk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haan de Jan te Gorredijk, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en
Sterke dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Haan de Jan te Gorredijk, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Haan de Jan Tobias---------- Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief
met zijn handtekening, Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter
Wolvega naar de rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug
genaamd Blessebrug, en dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in
voor Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike,
Koopman te Wolvega, Ensing Joseph Christiaan Boer te Peperga , Deking Dura J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S.
J. heeft verduisterd, verder komt er in voor Woudstra H. Th te Wolvega enz. , jaar 1917 (3)
Haan de Jan Veldwachter * 12-10-1869 Harlingen een handgeschreven brief door hem ondertekend, jaar 1920 (3)
Haan de Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Jan, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Haan de Jan, 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
Haan de Jan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Haan de Jan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Haan de Jann, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Haan de Japke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Haan de Jelle H. 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)
Haan de Jetse Feikes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)
enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Haan de Jitze Marrum Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (3)
Haan de Joannes Andreas hij is aangesteld als Commies Stempelaar laatst bekledende Ontvanger ten zelve kantore te
Leeuwarden enz. jaar 1839 (3)
Haan de Joh. aannemer te Heerenveen , een handgeschreven brief met zijn handtekening op briefpapier met gedrukt
briefhoofd verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal
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bekend enz. enz. te Tjalleberd met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden
jaar 1918 (10)
Haan de Joh. te Nijehaske verzoek voor vergunning dempen sloot bij zijn perceel kadastraal bekend enz. voor een toegang
tot dat perceel, en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk) met de
situatie, jaar 1920 (11)
Haan de Joh’s D. te Akkrum, 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 soms beroep
enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Haan de Joh’s S. te Boer 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)
Haan de Johan Ybeles, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Haan de Johanna Feikes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (5)
Haan de Johannes Fokkes te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de
registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van
Harlingen enz. jaar 1841 (2)
Haan de Johannes IJbeles 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)
Haan de Johannes IJbeles te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren in de
provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1824 (5)
Haan de Johannes IJbeles, hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens
weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)
Haan de Johannes Sijmon ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Floreenpligtigen
enn Hoofd van een Huisgezin in den Dorpe Boer en dat de Schioolonderwijzer wegens zijn ouderdom enz. en dat nu de
scholen van de dorpen Ried en Boer zouden worden verenigd en dat het tractement van de enz. jaar 1815 (4)
Haan de Johannes W., 229 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)
Haan de Johannes Ybeles Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de
Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar
1815 (11)
Haan de Johannes Ybeles te Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de
Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar
1815 (11)
Haan de Johannes, 68 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)
Haan de Johannes, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair
enz. jaar 1823 (5) dossier (9)
Haan de Johannes, 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)
Haan de Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Haan de Jouke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Haan de Jouke, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Haan de Jouke, 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 1917
(5)
Haan de K. G. 27 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)
Haan de K. H. 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)
Haan de K. P. te Rien wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel 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)
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Haan de K. te Rien staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert
Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Haan de K. te Rien staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert
Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Haan de Kasper, 132 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)
Haan de Kasper, 136 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)
Haan de Kasper, 234 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)
Haan de Keimpe Takes 183 Haskehorne 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)
Haan de Klaas A. , 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)
Haan de Klaas A., 195 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)
Haan de Klaas A., 252 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)
Haan de Klaas A., 71 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)
Haan de Klaas Annes 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 265
Haan de Klaas Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Haan de Klaas Hettes plaatsvervanger van Boonstra Hotze Sjoukes 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)
Haan de Klaas Hetzes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het
Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van
Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22
december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van
geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Haan de Klaas Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Haan de Klaas M. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk 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 1856 (8).
Haan de Klaas te Dokkum 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)
Haan de Klaas, 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)
Haan de Kornelis Piers te Bakkeveen , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)

9180
9182
6047
6060
6082

420
05-03-1915
605
05-04-1916
379
03-06-1819
480
06-07-1820
453
03-05-1822

6424

584
02-12-1817

6070

424-12
25-05-1821

8383

878-3
06-091841
763/7
05-08-1841
661/18
07-07-1841
661/16
07-07-1841
379
03-06-1819
424-13
25-05-1821

8377
8373
8373
6047
6070

6034

398
30-05-1818

6834

25-C
17-02-1824
1-C no. 3
24-01-1825

6865

6843

30-C ongehuwden D.
21-05-1824

6005

938 blz. 6v
30-11-1815
578-b
17-06-1815
30-C ongehuwden D.
21-05-1824

6000
6843

8211

982/5
24-09-1839

6632

1316 lijst 1_R.
22-10-1814

6424

609
10-12-1817

3599

85
00-00-1877
255-BB
01-06-1817

6418

9181
6417

1413
06-08-1915
176
3e Bataillon

Haan de Krelis, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Haan de Krelis, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Haan de L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Haan de L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haan de L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haan de L. 29 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Haan de L. 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)
Haan de L. L. IJzerwerk door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen
voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2)
Haan de L. L. Betaling wegens zijn leverantie van IJzerwerk aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)
Haan de L. L. Hij is leverancier van IJzerwerk voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van
leveranciers met het geleverde bedrag jaar 1841 (1)
Haan de L. L. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2)
Haan de Lambertus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Haan de Lambertus 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)
Haan de Lambertus te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haan de Lippe Harts wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1819 enz. jaar
1824 (5)
Haan de Lippe Harts, nummerverwisselaar voor Kooy van der Jolles Tackles, 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)
Haan de Lodewijk, 60 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)
Haan de Lolkje Sytzes Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Haan de Lolkjen Zietzes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort
zitten te Sneek jaar 1815 (2)
Haan de Louw Fokkes, 63 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)
Haan de M. gehuwd met Jantje Gosses Putting wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten
waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz.
jaar 1839 (4)
Haan de M. 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)
Haan de M. W. 14 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)
Haan de Marcus Klazes ondernemer en Schipper te Hoogezand , Stukken betreffende de Stoomsleepdienst tusschen
Stroobos, Leeuwarden en Lemmer aanwezig ook Reglement en Tarief voor deze dienst jaar 1877 (20)
Haan de Marten 225 Holwerd 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)
Haan de Marten, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Martin Egberts 2 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van
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oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of
andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz.
jaar 1841 (7)
Haan de Martinus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Haan de Meinderd Hanses, ---- Koopal Sjoerd Reimers en Feenstra Steven Fokkes wonende te Minnertsga zij worden
verzocht door door de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz. enz.
en wel van, Anema S. P., Gosliga Sjoerd D., Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne, Boer de
Marten Ouwes, Steffens Pieter, Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6)
Haan de Meindert U., 282 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)
Haan de Meindert, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Haan de Meindert, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz.
jaar 1813 (5)
Haan de Meindewrt Klazes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school
zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Haan de Mient Renderts†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (4)
Haan de Mient, 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)
Haan de Minne , 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)
Haan de Minne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Minze Ybeles---- Calsbeek Goose Dirks plaatsvervanger van Haan de Minze Ybeles staat vermeld op een lijst van
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)
Haan de Moses---- Adelaar M. B. lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland en de Wester Eems
gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van M. J. een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat er nog onbetaalde resten (rekeningen) zijn van Swart B. S., Haan de Moses,
Messel van M. S. , Engelsman Joseph, Vries de Noag Joseph, Capasicum E., Lapdaise Meyer, Vries de Isaac Salomon
enz. jaar 1815 (5)
Haan de Murk inleven wonende te Workum wordt vermeld in de Staat van Personen ingeschreven in het Grootboek der
Pensioenen van Frankrijk ondertekend door Bakker Jan M. Ontvanger Particulier van het Arrondissement Sneek en brief
aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1816 (2)
Haan de Murk---- Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van Workum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat wijlen Haan de Murk enz. jaar 1816 (1)
Haan de N. Kapitein is met zijn schip deFavorite op 25 April Zeilklaar om vanuit Swansea naar Rio de Janeiro af te varen,
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Haan de Oebele Liekeles, Handgeschreven brief met Handtekening van Oebele Liekeles de Haan arbeider te Drachten,
jaar 1840
Haan de Oeds Tjeerds ye Hemrik, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen
jaar 1824 (2)
Haan de Oege Harmens, 459 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)
Haan de Op den Abt Equipage op de Vriesland, jaar 1837
Haan de P. ?. te Langezwaag, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Haan de P. E. voor Turf, 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)
Haan de P. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) 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)
Haan de P. T. 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)
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Haan de P. U. te Langezwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Haan de P., Beeedigde Nachtwacht te Workum 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)
Haan de P.. E. te Langezwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland 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 (7)
Haan de P.E., 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)
Haan de Pieter Feikes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor
de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Haan de Pieter Foekes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Haan de Pieter H. 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)
Haan de Pieter Hendriks 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)
Haan de Pieter Jans 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)
Haan de Pieter,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)
Haan de R. J. Schipper staat vermeld op een document dat ten zijne gunste een ordonnantie wordt verleend over de maand
januari enz. jaar 1837 (2)
Haan de R. Marrum/Nijkerk Schipper op de Eendragt vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Haan de R. W. 677 is zijn volgnummer bij de 1e 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)
Haan de R. W. 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)
Haan de Reindert Klazes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school
zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer
niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Haan de Reitze, 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)
Haan de Rense Lammerts te Westdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Haan de Rienk Hazes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet
ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Haan de Rienk Klazes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst
gedateerd is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is
geweest. enz. jaar 1813 (5)
Haan de Rienk M. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk 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 1856 (8).
Haan de Rink Jelle 487 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)
Haan de Rintje schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland, wordt vermeld op een
document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van Ontvanger van de Directe Belastingen
en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (5)
Haan de Rintje Taedes---- Haan de F. R. te Akkrum verzoekt in een request om vergunning voor zijn zoon Haan de Rintje
Taedes die als Milicien van de ligting 1840 om deze te doen vervangen door een plaatsvervanger enz. jar 1841 (4)
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Haan de Rintje 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 (16)
Haan de Roel Tijsses, Hij tekent een geschreven brief als Kerkvoogd van Delfstrahuizen samen met de Armenvoogden aan
de Gouveneur van Friesland dat sinds de jaren 1656 en daarna tot de kerke hebben behoort enz. enz. jaar 1814 (3)
Haan de Roel Wiebes * Duurswoude 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)
Haan de Roel Wiebes 677 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)
Haan de Roel Wiebes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie
van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
Haan de Roelof Thijsses Veenbaas en Landeigenaar te Delfstrahuizen hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822
(3)
Haan de Roelof Thijsses---- 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)
Haan de Roelof Thijsses, 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)
Haan de Roelof Thijsses, Veenbaas te Delfsrahuizen, Hij is lid van het collegien van Zetters van Sint Johannesga enz. jaar
1823 (3)
Haan de Roelof Wolter 19 is zijn volgnummer en Duurswoud 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)
Haan de Romke staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-:
achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag
rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Haan de Rutger Wijtze 29 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Haan de S. , 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)
Haan de S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Haan de S. A.---- Berg Roelof Harm te Berlikum Stoombootdienst Berlikum naar Leeuwarden een wijziging in de
dienstregeling, tevens een krantenadvertentie aanwezig met de aankondiging enz., Hoofdkantoor te Leeuwarden bij Tolsma
H. , Groot Schavernek en te Berlikum bij de Haan de S. A. bij het Tichelwerk enz. jaar 1882 (3)
Haan de S. A. Bij het Tichelwerk te Berlikum Aanlegplaats van het schip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Haan de S. D. de weduwe te Sneek 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)
Haan de S. F. , Kapitein der 1e Compagnie Jagers te Voet der eerste Cohorte van het voormalig Legioen Nat.Gardes in het
Departement Vriesland. Een door hem geschreven en getekende brief waarin hij te kennen geeft dat hij in een eerder
rekwest heeft verzocht om een post als Kapitein d’Artillerie der eerste klasse bij de Landmilitie en. enz. jaar 1814 (3)
Haan de S. F. , voormaals Kapitein remonstreerd met gevoel van eerbied de k Kapitein ommanderende eene kompagnie
Artillerie te voet sterk 100 koppen behoort hebbende tot de gewapende Burgermagt te Leeuwarden enz. enz. hij
ondertekend de brief met Kapitein Kommanderende de eerste compagnie Jagers te voet den eerste Cohorte van het voorm.
Legioen Nat. Gardes in het Arr. Leeuwarden, een zeer uitgebreide brief. Jaar 1813 (4)
Haan de S. F., Koopman in Houtwaren te Leeuwarden voorheen Capitein eener Compagnie Artillerie te voet der Vriesche
Gardes een ingeleverd Requeste aan de Minister van Binnenlandsche Zaken, daarbij verzoekende na eerdere verzoeken tot
uitbetaling van twee pretensieen van 1812 en 1813 wegens een voorschot zonder rente door hem voorgeschoten en betaald
voor wapenen voor genoemde Gardes en wegens achterstallig tractement enz. Plaats; Beleg van het Fortresse Delfzijl in het
Departement de Wester Eems enz. enz. jaar 1816 (4)
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
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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)
Haan de S. Fz. oud 35 jaar Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland , Remonstreerd met gevoel
van eerbied enz. voorheen Kapitein Kommandant van van een compagnie Artillerie d’Elite en sedert de maand september
derzelve finale licenticitie Kapitein Kommandant der 1e Comp. Jagers te voet der eerste Cohortes van het Legieoen
Nationale Gardes enz. en dat voor het welzijn van het vaderland enz. enz. jaar 1814 (5)
Haan de S. G. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haan de S. G. te Wijnaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Haan de S. G. te Wijnaldum 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)
Haan de S. G. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document
dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van
de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Haan de S. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp:
geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het eerste verzoek
van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de
naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl
bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Haan de S. Oldemarkt Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)
Haan de S. Onderwerp: zijn request wat in handen is gesteld van Beekkerk H. voormaals Lt. Colonel van de enz. jaar 1814
(1)
Haan de S. staat vermeld met bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche
Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij
verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording over de ontvangen Soldijen en declaraties ten
behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de
rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817 (10) dossier (19)
Haan de S. te Schiermonnikoog 9 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Haan de Sake 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
Haan de Schelte Jzn. Wonende te Huizum terugzendeing van een rapport door zijne exellentie de Commissaris Generaal
van oorlog betreffende het request van eerstgenoemde betreffende plaatsing bij enige militaire administratie ofwel met eene
burgelijke bediening enz. jaar 1825 (4)
Haan de Schelte Fongers---- Schaaf van der Folkert J. van beroep Meester Bakker te Dockum, de Ambtenaren hebben in de
Molen op de kar is gevonden graan en niet in vervoer zoals vermeld dat de Koorn Molenaar Buwalda J. doen vervoeren
van 200 ponden rogge dat door hen is ontdekt, wegens bevinding van overmaat enz. een dossier met Proces Verbaal enz.
de bekeurende ambtenaren zijn de commisen Haan de Schelte Fongers en Grevenstuk Gerrit Jan enz. jaar 1840 (13)
Haan de Schelte Fz. Wonende bij Leeuwarden verzoekt om een post in een de gevangenissen te mogen worden begunstigd
enz. jaar 1825 (1)
Haan de Schelto Fongers---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie
kosten worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma
Wijtze is op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het
verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- vwerder een verklaring van de
Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een
compleet dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de
Kostvrouw van de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers
en Melis Jan Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/
Dienstbode Faber Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het
Kantongeregt van Dockum wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Haan de Schelto Fongers, Koopman in Houtwaren wonende te Leeuwarden voormalig Kapitein ener Compagnie Artillerie
te voet , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: en dat hij van 1810 tot en
met 1812 at hij geheel zonder rente uit zijneigen beurs heeft betaald f 638-8 enz. enz. en verzoekt dat men de rekening naar
behoren zal voldoen enz. jaar 1816 (4)
Haan de Scholtes? Te Leeuwarden jaar 1824 (2)
Haan de Siebe hij neemt de post als ontvanger op Schiermonnikoog waar enz. jaar 1841 (1)
Haan de Sietje, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Haan de Sijberen Jans zoon van Jan Sijberens en Tjitsken …? Geboren te Dokkum, Hij staat op een document vermeld als
Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
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Haan de Sikke Wybes Koorn en Moutmolenaar te Gorredijk betreft zijn rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van
hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1)
Haan de Simon hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 35 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Haan de Simon te Harlingen 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)
Haan de Sippe S. te Joure een Stoombootdienst van Leeuwarden op Joure, 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 1866(6)
Haan de Sippe Y. Joure Stoombootdienst van Harlingen naar Zwolle en Kampen, 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 1866 (6)
Haan de Sippe Y. te Joure Stoombootdienst van Joure naar Leeuwarden, 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 1866 (6)
Haan de Sippe Ytzens Joure en Haan de Auke Ytzens Veehouder te te Snikzwaag en Haan de Feitze Ytzens te Joure
Stoomboot Ondernemer, Stukken betreffende de stoombootdienst van voornoemden, aanwezig in het dossier ook het
reglement en tarieflijst jaar 1866 (87)
Haan de Sjoerd H?. te Tjummarum 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)
Haan de Sjoerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Haan de Sjoerd, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Haan de Steven 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)
Haan de Sybe Wybes Koorn en Moutmolenaar te Gorredijk, zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 terecht
aangeslagen voor fl. enz. enz. 1819 (2)
Haan de Symon te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Bolsward, 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)
Haan de Symon te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Franeker, 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)
Haan de Symon te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op 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)
Haan de Sytze U., 281 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)
Haan de 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)
Haan de T. J. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse
bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Haan de T. P. 10 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)
Haan de T. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of
Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van
de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz.
jaar 1841 (6)
Haan de T. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Haan de T. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Haan de T. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Haan de T. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Haan de T. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Haan de Tamme Foppes---- Haan de Egbert Foppes Mr. Bakker te Duurswoude en Haan de Barteld Foppes veenbaas te
Duurswoude en Haan de Jan Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een
pensioen tot hun broer van zijn Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de
provincie Gelderland enz enz.. Jaar 1822 (4)
Haan de Tamme Foppes predikant te Herwenen ?? in Gelderland betreft aangifte van een nalatenschap van
Brugho(e)?(tho)? Foppe jaar 1824 (1)
Haan de Tamme Foppes te Wanswerd, hij geeft les in vreemde talen aan, enz. enz. jaar 1841 (1)
Haan de Tamme Foppes van beroep Leeraar onder Birdaard---- 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)
Haan de te Wanswerd staat als aan wien uitgevoerd is 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)
Haan de Teetje 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)
Haan de Teetse hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Sneek, 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)
Haan de Teetse---- Bouricius 22 jaar thans Luitenant bij enz. enz.Hij wordt vermeld in een document als Candidaat voor de
post van Vrederechter in het Kanton Sneek wegens het overlijden van Haan de Teetse jaar 1819 (2
Haan de Teetse, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Haan de Teetse, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)
Haan de Teetse, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek, jaar 1818 (4)
Haan de Teetze Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Sneek met vermelding van kwaliteit
en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Haan de Teetze te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Haan de Teetze te Sneek staat vermeld op een lijst met zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar
1817 (4)
Haan de Teetze wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Sneek 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 (5) dossier (18)
Haan de Teetze, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e
Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Haan de Teetze.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn
functie en kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)
Haan de Theede Rintjes te Akkrum 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)
Haan de Thijmen, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Thijs Annes , Onderwerp een nota eene declaratie omtrent het transporteren van ene Deserteur van het 3e Bataillon
Landmilitie te Kampen genaamd Haan de Thijs Annes enz. jaar 114 (1)
Haan de Thijs Annes het betreft zijn doodextract dat hij is overleden in het Hospitaal te Kampen op de 12e december 1814
getekend door den Luitenant Kolonel Pabst v. ….? enz. jaar 1815 (1)
Haan de Thijs Annes---- Velde van der Johannes Wiegers (Deserteur der Landsmilitie) hij wordt door de Veldwachter
Bruinsma Beerent Jans overgebracht van Brongerga Gemeente Mildam naar …. Er wordt in de kantlijn vermeld P.S. Zijnde
de persoon van Haan de Thijs Annes te huis nog zeer erg siek verzoek hier omtrent nadere orders enz. jaar 1814 (1)
Haan de Thijs Annes, Onderwerp: een in duplo ingezonden declaratie van de Veldwachter wegens het transport vz. Jaar
1814 (an voornoemde maar ondanks dat hij Deserteur was heeft hij zig zelf gemeld dus de declaratie betreffende de
arrestatie kan niet kloppen alleen die voor het transport enz. jaar 1814 (1)
Haan de Thomas Jacobs te Achtkarspelen 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)
Haan de Tiese Wiebes te Ureterp, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot
den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in
een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
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Haan de Tijs Annes, ---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie
te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden
soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma
Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel
meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12)
Haan de Tjamme Foppes ---- Haan de Egbert Foppes broeder van Haan de Tjamme Foppes Predikant te Heerwenen
verzoekt bijstand maar omdat hij de nalatenschap van zijn vader met zijn drie broers en het kind van zijn overleden zuster
heeft gedeeld is de waarde tussen 6000 en 7000 guldens zodat hij zich zelf wel kan redden enz. jaar 1823 (2)
Haan de Tjeerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (2)
Haan de Tjeerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Tjeerd, 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)
Haan de Tjibbe 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)
Haan de Tjietze Harlingen Chalouproeyer op Vriesland, jaar 1840

Haan de Tjitke Harmens, 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)
Haan de Tjitse Jans Kwartiermeester Klaringsvaartuig op Den Abt, jaar 1840
Haan de Tjitse Jans Sloeproeier Klaringsvaartuig op Den Abt, jaar 1840
Haan de Tjitske Sybes, 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)
Haan de Tjitske Sybes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
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 (10)
Haan de Tjitske Sybes, 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)
Haan de Tjitte Harmens, 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)
Haan de Tjjerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Trijntje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (4)
Haan de Trijntje vrouw van Wal van der Ruurd, 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
Haan de U. J. te Nijehaske wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Haan de U. Rijksveldwachter, Opziener der Jagt en Visscherij te Koudum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier,
Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882
en 1918 (7)
Haan de W. 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
Haan de 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)
Haan de W. Lemmer Schip de Amsterdam, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Haan de 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)
Haan de 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)
Haan de 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)
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Haan de 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)
Haan de 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)
Haan de W. W. en Weiers Jan Molenaars te Opeinde dat hun requesten zijn gezonden met commentaar van de Grietman
ter voldoening aan de Heer Gouveneur van Vriesland onderwerp o.a. de aanvoer uit Groningen en dat de bakkers
gedupeerd worden enz. jaar 1817 (2)
Haan de W. W. en Weiers Jan het betreft een tweetal requesten van de Molenaars het advies van Assessor van Opeinde aan
de Gouverneur over deze requesten enz. jaar 1817 (2)
Haan de W. W., Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de Gedeputeerde
Staten van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden
eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de
ondertekenaars zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig
H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
Haan de Wiebe Tjeerds 550 Terwispel 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)
Haan de Wiebe, Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de Gedeputeerde
Staten van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden
eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de
ondertekenaars zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig
H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
Haan de Wiebe, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Haan de Wiers, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haan de Wijtze, 500 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)
Haan de Willem Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Haan de Willem naar Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Haan de 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 1881 (2)
Haan de 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 1882 (2)
Haan de Willem naar Frederikstadt, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Haan de Willem naar Sundswall, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Haan de 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 1882 (2)
Haan de Willem, 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)
Haan de 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)
Haan de Wybe Jans te Duurswoude , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)
Haan de Wytse Jitses---- Jong de Jippe Rinties ( dat de Commissaris Colonel indertijd op een briefje zijn naam verkeerd
heeft geschreven Jong de Jippe Tammes) heeft getrokken bij de loting nr. 79 moet zijn aangetekend getrouwd 18 Mei 1798,
Dat die aantekening hoort bij no. 80 als zijnde de daar genoemde Jong de Klaas Kornelis op die dag getrouwd en niet op 2608-1803 hetwelk de trouwdag is van den volgende en wel nr. 81 zijnde Haan de Wytse Jitses waar tevens de zelfde
trouwdag staat als bij nr. 83 van Fokkema Albert Fokkes enz. jaar 1814 (2)
Haan de Ybele Gerrits Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Heerenveen arr. Heerenveen. Jaar
1817 (2)
Haan de Ybele Gerrits te Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Haan de Zeger---- Nieveen Harm., te Lemmer maakt bekend en een geschreven en door hem getekende brief en een
advertentie dat hij met de stoomboot de “Willem III” een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee
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tusschen Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz.
agent te Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….? te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?, en te
Kampen Haan de Zeger enz. ook wordt vermeld de vertrektijden jaar 1902 (5)
Haan de, Heime, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (1) jaar 1824
Haan de? Pals L. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk
Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij
delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is
gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en
daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet
mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Haan deTeeste te Sneek Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn functie en
de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Haan en de Vries Fa. Bergum Schip de Bergum-Leeuwarden, 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)
Haan H. de Aartspredikant te Sneek : een door hem geschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp de orginele
artikelen van Napolion enz. jaar 1823 (1)
Haan Hugenholtz de H. te Amstelveen, 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
Haan Hugenholtz de H. te Amstelveen, 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
Haan Hugenholtz de H. te Zalk Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel 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)
Haan Hugenholtz de P. A. C. te Leersum 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 enz.
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)
Haan Hugenholtz H. te Zalk 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)
Haan Hugenholz de H. te Zalk, 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)
Haan Hugenholz te Zalk Predikant Classis van Kampen 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)
Haan Jacob Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend octrooi van
2 oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst, jaar 1822 (43)
Haan Job Rienks Veerschipper 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)
Haan Lambertus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haan Sibbel, 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)
Haan van der B. .---- Ruitinga W. D. en Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd als Hoofdcommies, ook komt voor
Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten
terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven idem de nugteren kalveren en Fabrieks Turf
enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de
heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)
Haan van der Y.---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D., Lubberts
W., Kool C. A., Heringa A. J., Wereldsma Y. J. en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle
Trekschippers in het geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz.
en. hun afvaarturen later te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar
1863 (4)
Haan Wouter 44 is zijn volgnummer en Vlaardingen 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)
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Haan, de J.H. Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Tweede kanonnier 13-11-1836 Overleden te
Koempoelang, , jaar 1838 (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Haanekuik Hijlke schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij vraagt wat de beletselen zijn voor
de benoeming tot Lid van de Vergadering der Staaten van Vriesland een meer dan 70 jaarige Ouderdom zou in het
algemeen wel voor eene voldoende reeden mogen worden aangevoerd enz. jara 1814 (2)
Haanen Johannes---- Nauta Pieter Crans en Cromzicht Johannes beide commiessen te Dockum en Haanen Johannes
Commies te Schiermonnikoog worden voorgedragen als deurwaarder bij de belastingen te Dokkum enz. jaar 1823 (4)
Haanenburg Anske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Haanschil Hendrik Schipper op de Vrouw Margaretha, jaar 1824
Haanst J. J. de weduwe te Bergum, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Haanstra ….? Dirks Minke weduwe van Luitjen Tjeerds Kortwinus (Kortwynus) als Tappersche te Gorredijk. Een
terugzending van haar request zakende dat zij als Tappersche mag blijven continueren enz. volgens het request is de
branderij ten gevolge van fraude gepleegd gesloten, Elias Jan er is door hem fraude gepleegt als eigenaar ener branderij te
enz. tijdens de Franschen tijd heeft hij zijn Branderij laten stilstaan op eigen initiatief enz in het begin van 1814 was een
zekere Haanstra ….? Eigenaar dier branderij verkoopt deze aan Swarts Joh. en verder wordt genoemd de Inspecteur van het
arrondissment de heer Siderius ….? Jaar 1816 (3)
Haanstra A. Ages, Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum betreffende
de grote armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar worden aangeslagen
enz. enz. Jaar 1814 (7)
Haanstra Aaltje---- Georg Jacobus Hermse en Haanstra Aaltje uit Sneek zullen als familie een kind onderhouden enz. ,
wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinsien opgezonden enz. jaar 1834 (10)
Haanstra Albert Joh. 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 98
Haanstra Albert Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde
kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Haanstra Albert staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6
kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Haanstra Albert, 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)
Haanstra Andri. D. te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haanstra Andries Ages,---- Beijma E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel (Idaareradeel?) geass. met den
secretaris Wybenga S. Onderwerp: van de dorpe Herbayum de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid
godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door Bouma
Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma
P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas
Boukes, Hijtsma C., Beyma van Eduard Marius, Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,
Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma c.s. Boer de Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze
Gerrits, Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818 (7) dossier (19)
Haanstra Anne 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)
Haanstra Arjen Arjens 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)
Haanstra Beeke Willems door zijn overlijden is de functie van Onderwijzer te Jutrijp vacant geworden enz. jaar 181 (1)
Haanstra Ebe Jelles 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)
Haanstra Ede Jules Grietenij Schoterland Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen
informatie die ingelijfd zijn bij de 7e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Haanstra Eibe Jelles te Schoterland Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die
ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Haanstra H. W. neemt vrijwillig afstand van zijn post als onderwijzer te Oppenhuizen enz. jaar 1816 (1)
Haanstra H. W. verlaat de openbare school te Oppenhuizen als openbaar onderwijzer (2) jaar 1818
Haanstra Hayke Jelmers---- Reitsma G. G. Een klacht van hem dat de wegen zo slecht zijn op drie plaatsen onder Tietjerk
en Hardegarijp dat zijn vader Reitsma Gjalt niet mat paard en wagen daar meer kan komen wordt ook in genoemd
Haanstra Hayke Jelmers huisvrouw onder Bergum die alles zover heeft afgegraven enz. enz. jaar 1816 (6)
Haanstra Hendrik W. te Gemeente Mildam verhuurder van Paarden 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 (5)
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Haanstra IJ. ---- 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)
Haanstra Jelle, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Haanstra Joh’s J., 97 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)
Haanstra Johannes J. Koopman te Bergum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Haanstra Jouke Uilkes te Schoterland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Haanstra Meindert B. 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)
Haanstra Pieter H. , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton 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)
Haanstra Rinke, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Haanstra S. S. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Haanstra Sake Klazes , 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)
Haanstra Siedzen Jacobs, 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)
Haanstra T. F. wegens kostgeld en Naayloon: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard
over voorgaande jaren benevens die van 1814 te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Haanstra Teede 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)
Haanstra Thomas Jans te Terzool wordt vermeld op de lijst van voordraagt als 2e Luitenant bij de Compagnie Popingawier
no. 6 van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)
Haanstra Tjalling A. 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)
Haanstra W. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Haanstra W. de weduwe 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)
Haanstra Willem, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Haanstra Ybe Commies der Stedelijke belastingen te Sneek, Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(3)
Haanstra Ybe 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)
Haanstra Zaake Klazes 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)
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Haantje Anne 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)
Haantje Jan H. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de
Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der
Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Haantje Johan---- Idsardi W. I. (Willem Idzes) Grietman van Westdongerradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een zzebrief uitgegeven aan Haantje Johan Schipper op de Kornelia, een Meetbrief aan Visser
Wigle Anne & zn. te Workum Eigenaar van de Kornelia en Boontje W. te Texel Stuurman op de Kornelia enz. jaar 1824 (3)
Haantjes ….?---- Jacobs D. te Wolvega Commies der 2e klasse dat hij zijn examen als scheepsmeter zou kunnen afleggen
zodra de controleur der Scheepsmeters de heer Haantjes ….? van beroep Scheepsmeterzich weder in deze Provincie mogt
bevinden enz. jaar 1840 (3)
Haantjes Antje gehuwd met Rodenburg Jacob, te Nijland Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Haantjes Dirk 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)
Haantjes Heerenveen Scheepsmeter, jaar 1839
Haantjes Hendrik 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)
Haantjes J.----- Pieters Pietje weduwe van Haantjes Johannes zij verzoekt om een pensioen ook al omdat zij in 1796 door
haar gehechtheid aan het huis van Oranje ( wegens het niet willen afleggen van de verklaring van eeuwige haat aan het
Stadhouderschap en het huis van Oranje) enz. enz. jaar 1817 (3)
Haantjes J. Schipper op het van het op de Engelsmansplaats gestrande schip tussen 13 en 14 Dec 1823 de Cornelia, jaar
1824
Haantjes Jan, 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)
Haantjes Johan Kapitein op de Kornelia, jaar 1824
Haantjes Johan, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd
gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de
z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Haantjes Lammert Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Haantjes N.? Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins 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 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Haantjes Roelof 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)
Haantjes Roelof 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)
Haantjes Sjoerd Jacobs , ----- Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem
ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en
Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje genaamd reparatie de som van 3350 franc
enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk
Gurbes, Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters, Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga van Jan Ottes enz. enz.
jaar 1813 (6)
Haaps van Eduard Friedrich, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5) , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Haar van der ….? Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Haar (Haer) v.d. Daniel Bonifacius hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met
vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Haar Akke Anskes---- Vries Jan Johannes, deserteur van het 3e bataillon Infanterie aanwezig een extract uit het Stamboek
met 20 kolommen info. van hem, o.a. dat hij zoon is van Vries de Johannes en Haar Akke Anskes en oud 26 jaar enz. jaar
1814 (2)
Haar Campen van Nieuwland van der, hij heeft aangeboden om tot de bewapening van den Landstorm mede te werken enz.
jaar 1814 (2)
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Haar Ipkjen Hendriks---- Vogelschaar Johannes deserteur van het 3e bataillon Infanterie aanwezig een extract uit het
Stamboek met 20 kolommen info. van hem, o.a. dat hij zoon is van Vogelschaar Johannes en Haar Ipkjen Hendriks en oud
24 jaar enz. jaar 1814 (2)
Haar ter D. ---- Kooistra H. J. Voorzitter en Haar ter D. Secretaris Boekhouder, vermelden op een foldertje en in de
Leeuwarder Courant een wijziging van den Dienst naar Leeuwarden enz. jaar 1890 (4)
Haar ter D.---- voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij “Warga” zend
stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder jaar 1890
Haar ter D. te Warga Secretaris-Boekhouder Schip Warga , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Haar v.d. B. betreft een ordonnancie ten zijne gunste van f. 250.- wegens buietngewone kosten enz. jaar 1815 (1)
Haar v.d. Daniel B. staat vermeld 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, wanneer
voornoemde uit den dienst is getreden en om welke reden. enz. jaar 1817 (6)
Haar v.d. Daniel Bonifacius, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document
genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de
grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)
Haar van der ….? (Baron)---- 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)
Haar van der B, voor Staatsbladen is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op
het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente
Holwert jaar 1815 (3)
Haar van der B. (Mr.) Ouderling te Leeuwarden tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland 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)
Haar van der B. , gewezen griffier van het Hof van Friesland , Onderwerp; dat hij in 1810 aan ambtenaar een betaling
wegens tractement betaling en teruggave aan Seth C., Atsma R. H., beide Stadswachtmeester te Leeuwarden en Blom W.
H. Stadsmajoor te Harlingen, Werff van der D. H. Stadsmajoor te Bolsward , enz. enz. jaar 1817 (3)
Haar van der B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haar van der B. te Leeuwarden, 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
Haar van der B. te Leeuwarden, 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)
Haar van der B…..? is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar
1815 (3)
Haar van Der D. B. Onderwerp een ordonnantie met bedragen van betaling legesgelden enz. jaar 1818 (1)
Haar van der Daniel Bonifacius Jz. 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)
Haar van der Johannes Jakobus Halmmans---- Kleiterp S. P. en Wees van der G. Vleeschhouwers in Kompagnie wonende
in wijk Letter L. no. 268 te Leeuwarden zijn bij Proces Verbaal van den 10e maart bekeurd wegens verzuim van aangifte in
de Personele belasting eener vrouwelijk dienstbode genaamd Norberhuis Hinke enz. en de bekeurders waren Eisma Warner
en Haar van der Johannes Jakobus Halmmans verder een uitvoerig proces verbaal is aanwezig enz. jaar 1841 (10)
Haardorf H. als Lid van de Landstorm wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te
Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Haaringa Allerd Schelpvisser, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918
Haaringa Cornelis Schelpvisser, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918
Haarings Coenraad---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door
Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje
geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto)
verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en
Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma
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Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma
H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van
verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes,
Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse,
Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers
Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J.,
Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Haarlem---- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van
Haarlem de heer Schmidt J. H. Jaar 1817 (4)
Haarlem---- Camerik A. een declaratie wegens reiskosten voor zijn verplaatsing van Haarlem naar Leeuwarden als officier
van gezondheid van gevangenis enz. jaar 1823 (2)
Haarlem---- Halen van J. J. te Haarlem, onderwerp legesgelden wegens buitenlands paspoort enz. jaar 1821 (1)
Haarlem---- Leupen J. de weduwe te Haarlem Onderwerp: een Assignatie van fl. 52 gulden jaar 1820 (1)
Haarlem---- Leupen J. de weduwe te Haarlem een ontvangst van eene Missieve alsmede een wisseltje op voorgenoemde
van fl. 45. 50 enz. enz. jaar 1819 (1)
Haarlem---- Leupen J. mejuffrouw de weduwe te Haarlem, Onderwerp; een wissel ten bedrage van fl. 35.75 en enz. enz
jaar 1821 (1)
Haarlem---- Nulft van der Geerlich Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van Schorren
en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Haarlem Schmidt J. H. ,jaar 1818 ( 3
Haarlem staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren
en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer
Schmidt J. H. Jaar 1817 (3)
Haarlem van Adrianus gep. Luitenant thans wonende Princenhage, Noord Braband solliciteerd naar de baan van Tollenaar
aan de straatweg van Leeuwarden naar Harlingen, Handgeschreven Brief met zijn Handtekening, jaar 1841 (2)
Haarman E. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van
Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841
(4 )
Haarsma van H. L. te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haarsma Age Lykeles---- Eizinga Tomes Pieters en Haarsma Age Lykeles wonende te Veenwouterswal schrijven en
ondertekenen een brief aan Gedeputeerde Staten van Vriesland dat zij beide Schippers zijnde dat hun in eigendom zijnde
schip de vaart van Veenwouterswal naar Leeuwarden en dat zij enz. jaar 1846 (2)
Haarsma Bauke J. staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen
(met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no.
44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats
enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Haarsma Berend, Fabrieksarbeider te Ureterp, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van
Veldwachter te Nes (Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt
gevraagd. Jaar 1920 (2)
Haarsma Durk Ymes 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)
Haarsma E. P. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt 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)
Haarsma E. P. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haarsma E. P. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt 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)
Haarsma Ernst staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Haarsma Frans Ymes hij is borg voor; Blauw de Sible Jacobs te Hemelum Hij pacht land op de Koudumer Slaperdijk in de
gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en
rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)
Haarsma Frans Ymes te Hemelum Hij pacht land op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz.
met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar
1822 (3)
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Haarsma Frans Ymes,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer
Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a. Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen,
Woonplaats pachter, Naam van zijn borg, rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)
Haarsma H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma H. H. te Gauw 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)
Haarsma H. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma H. M. te Grouw 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)
Haarsma J. G. de weduwe te Piaam 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)
Haarsma J. G. de weduwe te Piaam 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)
Haarsma J. wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz.
jaar1814 (2)
Haarsma Jan Alberts, hij wordt vermeld in een staat met 6 kolommen met informatie, aanduidende het overlijden van hem
als gepensioneerd commies 3e klasse enz. jaar 1820 (2)
Haarsma Jan Jans ---- Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen
Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe
Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs Schipper te Makkum voor de helft en
Velding Cornelis Candidaat Notaris , Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma
Tjeerd Herre Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne Fabrikant, Kingma
Herrius Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans
Rentenier, Kalverboer Garbe Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes Grutter alle wonende te Makkum alle
gezamenlijk voor de andere helft van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later omgedoopt naar de
Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand gebouwd en ingebrand met nummer 2467
Groningen 1871 jaar 1878 (58)
Haarsma Jan Pieters te Het Bildt, 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)
Haarsma Jan Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Haarsma Jan Pieters, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8)
Haarsma Jan Pieters, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8)
Haarsma Jan Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
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 (10)
Haarsma Jouke M. Schipper te Eernewoude, in een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp ; zijn
paspoort van 05-04-1823 no. 172 te Stavoren voor 690 dubbelde vaten Turf naar de Zijpe en de Oude Sluis enz. en dat hij
tahns moet betalen fl. 39.671/2 enz. enz. jaar 1825 (4)
Haarsma Jouke M. te eernewoude wonende, Onderwerp van het bestuur van Wieringerwaard verstrekte verklaring mede
vertekend door de ontvangers betreffende een lading Turf enz. jaar 1825 (4)
Haarsma Klaas Sjoerds, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Haarsma Klaaske, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Haarsma Libbe Dienaar van Politie te Dragten 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)
Haarsma Lieuwe 91 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)
Haarsma Lieuwe E. 7 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
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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)
Haarsma Lourens, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haarsma Lourens, Komt voor op een document (blz.3) 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)
Haarsma M. L. ---- Rengers van Rijs de Douariere en Haarsma M. L. Onderwerp Taxatie loonen over 1812 en 1813 enz.
jaar 1814 (2)
Haarsma P. S. te Suameer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Haarsma P. Tjd. 302 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)
Haarsma Pieter Jeltes 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 379
Haarsma Pieter Pieters * St. Anne (St. Annaparochie) 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)
Haarsma Pieter Pieters 269 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)
Haarsma Pieter Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen
van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Haarsma Pieter Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen
van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Haarsma Pieter Pieters, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8)
Haarsma Pieter Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
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 (10)
Haarsma Pieter te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Haarsma Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haarsma Rinse Lijkeles te Tietjerksteradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Haarsma Rinze 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)
Haarsma Roorda Andries te Suameer Hij staat in een document als voordracht tot zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Oostermeer enz. enz. jaar 1822 (2)
Haarsma Roorda Andries te Suameer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oostermeer in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Haarsma S. A. te Suameer wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane
Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
Haarsma S. F. te Hemelum 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)
Haarsma Sytze Jans Arbeider te Drachten een transactie wegens een procesverbaal voor het opbreken van een partij turf,
jaar 1841 (1)
Haarsma T. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma T?. P?. 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)

Haarsma Tjitske Pieters te Het Bildt, 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
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in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(5) dossier (8)
Haarsma Tjitske Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen
van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Haarsma Tjitske Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
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 (10)
Haarsma van Hector Livius, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de
voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van
Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)
Haarsma van Isabella Hurelie weduwe van Bokkel te Theodorus staat vermeld op een document genaamd Departement der
Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn
aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817
(4)
Haarsma van Aules---- Scho?e v. der Jan D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wegens
een geschil en genoemd worden Kiers R. Schoolmeester in den jare 1762 en Haarsma van Aules, Blocq van Haarsma de
Daniel enz. jaar 1815 (4)
Haarsma van Aulus---- Schore? Van der Jan D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Kiers
R. School Onderwijzer die volgens oude Costumen van dese plaatse wierde verkozen door de ledematen blijkens een
beroepbrief van Kiers uit den jare 1762 met approbatie van den Grietman Haarsma van Aulus is het tractement van Kiers
verhoogd naar enz. en door de grietman Blocq van Haarsma Daniel verder vermeld als Kerkvoogd Bosma K. K. enz. jaar
1815 (4)
Haarsma van D de B. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haarsma van D. B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Haarsma van D. B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma van D. B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma van F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Haarsma van H. J. L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Haarsma van H. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma van H. L. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Haarsma van Hector L. 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)
Haarsma van J. B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma van S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma van S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haarsma van S. bekeurd wegens ter zake zijn paard in het jaar 1820 etc jaar 1824 (4)
Haarsma van Sijbrand 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)
Haarsma van Sybrand te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haarsma van T. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haarsma van W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haarsma W. 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)
Haarsma Wijtze Klazes Gevolmachtigde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser
Polder in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Haarsma? Jan A. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Haarst van Willem aanvaard zijn post als onderwijzer te Sneek jaar 1815 (1)
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Haas ….? Timmerlieden voor het ophalen (Hijsen) van de Vlaggen, Wordt vermeld op een document van verantwoording
der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Haas d. A. ---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen
door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan
boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het
schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815
hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat
haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam
de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten
en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken op de eene Haas d. A. en de andere anno
1726 zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong
de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke
Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers
Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de
accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Haas de ….? en Zunderdorp---- Engelen Aldert J. Kapitein op het het schip de Bosch en Hoven betreft aangespoelde
goederen in de gemeente Workum uit dit schip verder genoemd de Majoor Rienk Postma als last hebbende bij missive van
de heren Haas de ….? en Zunderdorp te Texel wonende enz. jaar 1819 (1)
Haas de ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande artikelen op
’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor
Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Haas de A. , 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)
Haas de A. M. 15is 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)
Haas de A. te Boldward Kapitein op de Adriana komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1888 (2)
Haas de Ale staat vermeld in 1830 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)
Haas de Andries , Leerlooyer te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document ; dat
zij na diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van
Harlingen om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Haas de Andries Jitzes , Onderwerp; verandering van woonplaats van de schutter jaar 1841 (1)
Haas de Andrijs 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)
Haas de Bauke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haas de Brand voor reiskosten staat vermeld met bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde
Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording over de ontvangen Soldijen en
declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt
hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817 (11) dossier (19)
Haas de C. H. benoemd als lid van het college van zetters der belastingen te Bolsward , en zijn aanvaarding jaar 1920 (6)
Haas de C. te Bolsward wegens vervoer van Zout zonder vergunningspapieren enz. enz. jaar 1825 ( 2)
Haas de C. 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)
Haas de C. 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)
Haas de C. wonende in wijk H. 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)
Haas de Christi, 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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Haas de Christoffel Andries 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)
Haas de Cornelis 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)
Haas de Dirk, 963 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)
Haas de F. , 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)
Haas de Feikje, 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)
Haas de Filippus, 246 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)
Haas de Folkert J. en Hanskamp Jelle, Slotmaker te Harlingen verklaren in een door hen ondertekend brief dat bij deze 73
sloten op de Colf enz. 5 geweren, enz. tevens met de kosten, genoemd Tjallinga ….? Commandant en zijn manschappen
alle vrijwilligers zijn en dat de geweren enz. jaar 1814 (4)
Haas de Folkert , hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als
debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane
dienst of leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
Haas de Folkjert wegens reparatie, 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)
Haas de G. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein
heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot
Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J.,
Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de
G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)
Haas de G. .---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker dient een request in om verhoging van
het predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H. en wegens de
geringheid van het predikanten tractement kan men geen enz. enz. enz. ook het antwoord van de burgemeester van
Franeker jaar 1823 (10)
Haas de G. Brander te Franeker een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar
1824 (4)
Haas de G., Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Haas de G., Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Haas de Govert hij wordt voorgedragen door de President Burgemeester van Franeker als officier van de Landstorm met
vermelding van zijn rang enz. jaar 1814 (1)
Haas de H. 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)
Haas de Hendrik, 189 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)
Haas de Isaac, 180 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)
Haas de Isaac, 82 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)
Haas de Israel M, 166 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)
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Haas de Israel M., 274 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)
Haas de Israel, 128v 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)
Haas de Izaak, 108 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)
Haas de Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haas de Jan 315 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)
Haas de Jan staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6
kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Haas de Jan, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van
Desertie jaar 1814 (5)
Haas de Jan, Slagter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Haas de Jordel M., 87 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)
Haas de Jozef---- Hendriks Jacoba, zij is gedetineerde in de gevangenis te Leeuwarden en verklaart nooit haar vader en
moeder gekent te hebben, maar dat haar wel eens verteld is dat haar moeder haar heeft verlaten toen zij 2 jaren was , en dat
zij door een vrouw is opgenomen in de Burmaniestraat te Leeuwarden, maar dat zij altijd een zwervend bestaan heeft gehad
en meerder kinderen heeft gehad en nu weer zwanger was. Enz. enz., maar het college van regenten heeft bij toeval ontdekt
dat zij een verkeerd bericht aan hen heeft gegeven betreffende de geboorteplaats vann haar kind een zeker Haas de
Salomon (een Jood) Renplacant bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen tahns met verlof alhier en wonende in ’ t
Bradje Klooster aan de Wal in de Boterhoek heeft bekent dat hij niet met haar is gehuwd maar wel vader is van het kind
geboren te Groningen en 30-11-1819 in de R. K. Kerk is gedoopt aldaaren genaamd Jozef de Haas (akte is erbij)en dat zij
thans weer van hem zwanger is enz. enz. enz. jaar 1821 (6)
Haas de Jozef---- Romkes Johan ondertekend een documet namens Het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te
Leeuwarden zij bij toeval ontdekt hebben dat Hendriks Jacoba een zeer onwaar en verkeerd berigt betreffende de geboorte
plaats van haar kind en dat Haas de Salomon (een Jood) bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen thans met verlof en
verblijvende in ’t Bradje Klooster aan de Wal in de Boterhoek heeft erkand dat alhoewel niet gehuwd met Jacoba Hendriks
wel vader was van het kind en wel Jozef Haas dat geboren is volgens bijgaand (=aanwezig) geblijk uit het register aldaar te
Groningen 30-11-1819 en dat zij weder zwanger is en hij ookzorgt voor 2 andere kinderen enz. jaar 1821 (2)
Haas de Klaas Bantes moet naar het Ministerie van Marine voor het Pensioen---- staat vermeld in een document van de
Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten
enig pensioen of gratificatie willen bekomen enz. jaar 1815 (3)
Haas de Klaas staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van
Alkmaar de heer Z. van Foreest Jaar 1817 (3)
Haas de M. te Amsterdam. Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden door
den Prins gerecurreerd enz. jaar 1814 (
Haas de Meinte Jans 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)
Haas de Meintje Jans vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 3e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Haas de---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag
van Rodenhuis Pieter ten zijnde geplaatst de Heeren Posthuma en de Haas enz. jaar 1816 (1)
Haas de Philippus , 150 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)
Haas de Philippus, 42 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
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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)
Haas de Pierkje Elias, 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)
Haas de Pieter, 614 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)
Haas de Salomon---- Hendriks Jacoba, zij is gedetineerde in de gevangenis te Leeuwarden en verklaart nooit haar vader en
moeder gekent te hebben, maar dat haar wel eens verteld is dat haar moeder haar heeft verlaten toen zij 2 jaren was , en dat
zij door een vrouw is opgenomen in de Burmaniestraat te Leeuwarden, maar dat zij altijd een zwervend bestaan heeft gehad
en meerder kinderen heeft gehad en nu weer zwanger was. Enz. enz., maar het college van regenten heeft bij toeval ontdekt
dat zij een verkeerd bericht aan hen heeft gegeven betreffende de geboorteplaats vann haar kind een zeker Haas de
Salomon (een Jood) Renplacant bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen tahns met verlof alhier en wonende in ’ t
Bradje Klooster aan de Wal in de Boterhoek heeft bekent dat hij niet met haar is gehuwd maar wel vader is van het kind
geboren te Groningen en 30-11-1819 in de R. K. Kerk is gedoopt aldaaren genaamd Jozef de Haas (akte is erbij)en dat zij
thans weer van hem zwanger is enz. enz. enz. jaar 1821 (6)
Haas de Salomon---- Romkes Johan ondertekend een documet namens Het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen
te Leeuwarden zij bij toeval ontdekt hebben dat Hendriks Jacoba een zeer onwaar en verkeerd berigt betreffende de
geboorte plaats van haar kind en dat Haas de Salomon (een Jood) bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen thans met
verlof en verblijvende in ’t Bradje Klooster aan de Wal in de Boterhoek heeft erkand dat alhoewel niet gehuwd met Jacoba
Hendriks wel vader was van het kind en wel Jozef Haas dat geboren is volgens bijgaand (=aanwezig) geblijk uit het register
aldaar te Groningen 30-11-1819 en dat zij weder zwanger is en hij ookzorgt voor 2 andere kinderen enz. jaar 1821 (2)
Haas de---- Schievink-Wed. de Haas, 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)
Haas de Sebold nummerverwisselaar voor Salverda Ludolf Reinier, 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)
Haas de Sijbren Uilkes te Leeuwarden 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 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Haas de Sikke Elias, Fuselier Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en
Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)
Haas de Simon Harmens moet zig melden behoorlijk gekleed en bewapend bij het Gouvernementshuis maelden maar de
vroedmeester heeft hedenmorgen afgegeven een verklaring (= aanwezig) van de Vroedmeester Risselada R. dat zijn
huisvrouw Bijkersma Tjitske zich in de zevenda maand van haren zwangerschap bevind enz. jaar 1839 (4)
Haas de T. te Franeker 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 Gemeente Franeker 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)
Haas de T. te Harlingen Schip de Friesland komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
Haas de T. te Harlingen Schip de Friesland komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
Haas de te Harlingen Kapitein , jaar 1838

Haas de Tijs---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken
op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens hierover gelegde
documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels
Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de
Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den zelfde firma
Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij
notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep
Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te
Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus
procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd
in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd
openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete
Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar
1818 (13)
Haas de Titus, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1865 (2)
Haas de Titus, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1864 (2)
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Haas de Trijntje J., 263 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)
Haas de Trijntje S., 212 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)
Haas de Trijntje S., 308 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)
Haas de W. L. 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)
Haas de Willem Antonius * 27-07-1919 Den Haag, Hoornblazer bij de Afd. Grenadiers, 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)
Haas de Wipke (Wijpke) Douwes 2 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van
genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris
Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door
overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie
Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Haas de Wolter Hendriks hij is Plaatsvervanger van Martens Hendrik in de Gemeente Oudega de eerstgenoemd wordt door
de Veldwachter overgebracht naar het Corps vanwaar hij gedeserteerd is enz. jaar 1814 (1)
Haas de Wolter Hendriks te Schoterland 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)
Haas de Wolter Hendriks, ---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land
Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden
soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma
Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel
meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12)
Haas de Wolter Hendrikus, 565 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)
Haas de Wouter Hendriks te Schoterland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten
& extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Haas de Wypke Douwes, 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)
Haas de Wytze Joh’s., 248 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)
Haas en Zunderdorp---- Potma Rienk Teekes wonende te Workum geeft in een door hem ondertekende brief met gepaste
eerbied te kennen dat hij gelastigde is van de heeren Haas en Zunderdorp te Texel (volmacht aanwezig en getekend door
Schols Jurjen betreffende de geborgen balken Sparren van het op 18-12-1817 vergane Fluitschip de Bosch en Hoven
gevoerd door Engelen Aldert J. varende van Nerva naar Amsterdam enz. jaar 1819 (2
Haas en Zunderdorp---- Taekes Jan Rienk reclamant ten aanzien van de verkochte balken van het gestrande schip Bosch en
Hoven gestrand bij Texel verder genoemd Haas en Zunderdorp enz. jaar 1819 (2)
Haas en Zunderdorp wonende op het eiland Texel als eigenaren van de lading Balken liggende op het eiland Ameland van
het gestrande schip de Boschenhoven gevoerd door Engels Aldert Jan op de Haaks van Texel verongelukt in Dec. 1818 (1)
Haas Geert (Haats?) 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)
Haas Simon 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 te Alkmaar Foreest van Z . jaar 1817 (3)
Haas, de Simon Geb. Franken, laatst gewoond hebbende te Groningen. Korporaal 10-12-1836 Overleden te Semarang, , jaar
1838 (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Haasdijk A. P. Onderwerp; betaling 2e termijn aannemingsom voor het maken van ene doorgraving langs het enz. enz.
jaar 1825 (1)
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Haasdijk A. L. betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd, Oldenburger C.,
Brandsma W. R., Stuiving J , Houten van H., Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R., Fortuin C. D. (7) jaar 1824
Haasdijk A. P (T?) Hij komt voor in een document opgave van schulden welke door de heren van de staten enz. enz. op de
Provinciale begroting door de algemene rekenkamer, voor het jaar 1823 enz. enz. jaar 1825 (3)
Haasdijk A. P. Een opgave over de Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd
en is gedisponeerd met bedragen enz. jaar 1824, (4).
Haasdijk A. P. hij komt voor op de staat van opgave schulden van de Provincie, waarin hij als belanghebbende wordt
genoemd met een bedrag van f. 649.50 enz. jaar 1825 (4)
Haasdijk A. P. voor den 2e termijn wegens het maken eener doorgraving van den dijk langs het Dokkumer Diep enz. met
vermelding van bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien
jaar 1825 (8)
Haasdijk Auke P. betaling voor de eerste termijn betreffende de doorgraving van de dijk langs het Dokkumerdiep nevens
de Oude Vaart in Kollumerland met het leggen ener brug over deszelve enz. enz. de betaling is fl. 649, 50 jaar 1825 (3)
Haasdyk Pieter * 09-11-1888 Leeuwarden Politiedienaar te Leeuwarden , jaar 1918 (3)
Haase Friederich * Kroppenstad, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden,
of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende,
rang, vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Haasma Sjoerd Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de
te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Haasma van Hectot Livius, 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)
Haasnoot Jacob---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie
aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van
het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815
hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat
haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam
de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Zeilinga Minne Martens
Visschersman in het Moddergat waaronder een document van voldoening aan de Militie ten name van Parlevliet wegens de
doop op 28-06-1801 van Haasnoot Jacob zoon van Haasnoot Klaas C. en Remmerswaal Johanna S.? tevens in een kist een
extract uit het doopboek van Katwijken enz. jaar 1819 (13)
Haasnoot Klaas C.---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie
aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van
het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815
hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat
haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam
de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Zeilinga Minne Martens
Visschersman in het Moddergat waaronder een document van voldoening aan de Militie ten name van Parlevliet wegens de
doop op 28-06-1801 van Haasnoot Jacob zoon van Haasnoot Klaas C. en Remmerswaal Johanna S.? tevens in een kist een
extract uit het doopboek van Katwijken enz. jaar 1819 (13)
Haast v.d. Martha J. kind van vader niet genoemd en moeder Berg v.d. Stijntje Harmens, 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)
Haatsma T. te Beetgum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Haaxma ….? (de heer) te Buitenpost 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)
Haayema Klaas Reinders 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)
Haayer P---- Cornelis Douwe wegens kosten van een gealimenteerde Haayer P. voor schoolgelden enz. , hij/zij wordt
vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp
Achlum over de jaren 1812 en 1813 opgemaakt te Almenun Jaar 1814 (7) dossier (13)
Haayes Fokje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Haayes Geert---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november is er een proces
verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple hetgeen byzonder
hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer waarin genoemd
wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes
Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum
verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn vader een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de
Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) enz. jaar 1813 (5)
Haayes Jelle Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 14 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat 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)
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Habbema J. ----Fremi J. ontvanger der beastingen verzoekt om en krijgt verlof voor 4 weken, om zijn familiezaken in
Groningen te behandelen en zijn huisgezin te Bolsward bezoeken., en zijn klerk neemt waar Habbema J. jaar 1824 (2)
Habbema ….? te Oenkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Habbema B. H---- Nieuwenhuis W. S. is benoemd tot percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als
Onderwijzer te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A.
J., Brouwer J. L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga Y. R , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra,
de heer Boelens, de heer Wilhelmy, de schoolopziener 4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post
zal krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)
Habbema B. H. (Bokko Hermannus), Predikant te Oenkerk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie
Vriesland 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)
Habbema B. H. (Bokko Hermannus),te Oenkerk 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)
Habbema B. H. (Bokko Hermannus)te Oenkerk, 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 WestIndien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Habbema B. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Habbema J.---- Bruinsma A. heer ontvanger te Giekerk , hij wil gedurende 4 weken zijn post verlaten en de heer Habbema
J. zijn kantoorbediende in zijn plaats stellen en dient daarvoor een verzoek in enz. jaar 1824 (3)
Habbema J. een handgeschreven brief met zijn handtekening ook met een originele rekening van zijn bedrijf J. Habbema
Bzn. Onderwerp ; request betreft een niet betaalde rekening door Begeman L. G. W. jaar 1841 (4)
Habbema J. te Anjum wordt vermeld op een staat van ingekomen Declaraties van Brief en Pakket Porten over het 2e half
jaar 1836 enz. jaar 1837 (4)
Habbema van Noord Leerlooyer te Workum ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als
Postdistribiteur te Workum (3) jaar 1841
Habbes Douwe, 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)
Habecote Pieter, 352 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)
Habecotte Pieter 135 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)
Habekotte Hermanus 121 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Hables Douwe 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)
Hachenberg de Jong Willem Caspar Frederik Geb. Medemblik, laatst gewoond hebbende te Hoorn. Fourier 10-3-1836
Overleden te Amboina (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van
de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Hack Adrianus uit een huis in de St. Jacobstraat,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.
Hackema Geert Z., 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)
Hackes Pieter Arbeider te Burum betaald wegens 1 rotting in de kerkgraven te Burum voor zijn overleden Huisvrouw,
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 (5) (dossier 15)
Hacquebard ….?---- Duiker Sietze, Machinist te Dokkumer Nieuwezijlen deelt o.a. in een advertentie mede dat hij een
dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van Nieuwezijlen naar Leeuwardenv.v. en naar Groningen
v.v. het in en uitlaten der reizigers o.a. te Dokkum bij de weduwe Hacquebard ….? te Birdaard bij Steenhuizen ….? En in
Leeuwarden op Eebuurt bij Zee v.d.….? ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden enz. jaar 1898 (3)
Hacquebard De weduwe te Dokkum in en uitstapplaats, Stoombootdienst naar Leeuwarden en Groningen vanaf
Nieuwezijlen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten
en stukken betreffende deze publicaties jaar 1898
Hacquebard Gerrit, een Geneeskundige verklaring afgegeven te Groningen jaar 1841 (2)
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Hacquebard Haije, 235 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)
Hacquebard J. te Ternaard, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.
als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Hacquebard J. van beroep Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Ternaard betret een ambtelijke brief jaar
1839 (3)
Hacquebard Johanna---- Wal van der Grietje en Sijbrandus dochter en zoon van Wal van der Doede en Hacquebard
Johanna wordt vermeld als dat 4 kinderen door de Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van
Weldadigheid te Veen huizen zijn gezonden enz. jaar 1839 (3)
Hacquebard Johannes staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Hacquebard Johannes 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)
Hacquebard Pieter, 236 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)
Hacquebart Gerrit 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 153
Hacquebord ….? de weduwe heeft jaarlijks te hoeden uit een tuintje bij het Hoekster Kerkhof enz. wordt vermeld in de
Eeuwige Renten wordt vermel 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 (2) dossier (60)
Hacquebord Eberdina betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis tussen de Hoekster Poort en Kerk 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 (2)
dossier (60)
Hacquebord Johannes, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824 (2)
Hacquebord Tjerk, Touwslager 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)
Hacquebord Tolgaarder te Dokkum , jaar 1880
Hacquibord J., 14 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)
Hacwolte Karel Heinrich Christiaan Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Harderwijk. Eerste luitenant 27-121836 Overleden te Semarang (Id) , jaar 1838 (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Hacwolte Karel Heinrich Christiaan, 1e Luitenant geboren te Den Haag, laatste woonplaats Harderwijk, overleden te
Samarang 27-12-1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Hade (Haxe) Wieger Harmens---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van
Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat geloot hebben de
personen Tiemen van ….? en Hade (Haxe) Wieger Harmens die tot laatst der maand j.l. in de Gemeente Giethoorn
woonachtig geweest zijn enz. jaar 1817 (2)
Haefe van der C. P.---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen in presentie van de getuigen
Hakvoort Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten
andere Vries de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge
Elisabeth, Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide
laatste als Chefs Commanderende voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen der Franschen van
Hamburg enz. verder IJpeij M. Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van
Harlingen, hun beider naam staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen van
Hamburg met schade hier binnengekomen enz. verder vermeld Steenderen van A. , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.
Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6)
Haefkens ….?---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het
Kofschip de Goede Hoop met als kapitein Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de
gronden van Ameland gestrand enz. betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes
en Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd, Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris
en Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J. jaar 1817 (7)
Haeften H. Geb. Culemborg, laatst gewoond hebbende te Culemborg. Tweede kanonnier 9-12-1836 Overleden te
Koempoelang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
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Haeften Jacob, Regter Tuimelaar Hendrik, Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over
de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente
voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl. enz. enz jaar 1814 (1)
Haeften van Jacob Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens en een request, jaar 1814 (3)
Haeften van Jacobus, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar
1818 (4)
Haeften van Jacobus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Haeften van A. zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van Braband , jaar 1814 (2)
Haeften van B. C. G.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de
Raden Nauta R., Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur is gevestigd
geworden de Regtbank in de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4)
Haeften van B. C. G. 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)
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)
Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, ---- Cats Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen geeft met
eerbied te kennen in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen
is aangeslagen voor f. 50 maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz. ook
aanwezig in dossier een Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een Extract uit
de reparartitie met van ander aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep Notaris,
Haeften van Jacobus van beroep Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe M. van beroep
Gortmaker enz. jaar 1815 (6)
Haeften van Bartholomeus Cornelis Gerardus---- Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen is
aangeslagen voor de belasting personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening
bezwaar tegen aan , hij is best bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en Tuimelaar Johannes
zoon van Tuimlaar Hendrik minder moeten betalen en niettemin de heer Nauta R. Ontvanger Particulier die een groter
inkomen heeft voor minder is aangeslagen en Mollema Molle Wobbes zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn
aangeslagen en Haeften van Bartholomeus Cornelis Gerardus zoon van Heaften Jacob welke op een zeer laag bedrag
aangeslagen zijn enz. tevens aanwezig een extract uit de repartitie lijst enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga
Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting bedrag enz. jaar 1815 (5)
Haeften van J. ---- Evertsz. U. A. hij is benoemd tot rechter i.p.v. Haeften van J. die eervol ontslagen is. Jaar 1823 (1)
Haeften van J. , ---- Hiddinga Elias te Heerenveen een document met zijn handtekening , Onderwerp; betaling van
contributien voor 1813 door, Tuymelaar H. , Haeften van J. , Boelens van A. A. en Nauta H. met de te betalen bedragen en
de bedragen die zij in 1812 hebben betaald enz. enz. jaar 1814 (3)
Haeften van J. wegens zijn eervol ontslag aan hem verleend wordt in voorkomende gevallen zijn functie beurtelings
waargenomen door de Heeren Plaatsvervangers Tadema Wielandt Jarich en Brouwer Arend, wordt vermeld in een
document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen op het laatste
blad jaar 1822 (5)
Haeften van Jacob---- Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen is aangeslagen voor de belasting
personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best
bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik
minder moeten betalen en niettemin de heer Nauta R. Ontvanger Particulier die een groter inkomen heeft voor minder is
aangeslagen en Mollema Molle Wobbes zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen en Haeften van
Bartholomeus Cornelis Gerardus zoon van Heaften Jacob welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn enz. tevens
aanwezig een extract uit de repartitie lijst enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het
aangeslagen belasting bedrag enz. jaar 1815 (5)
Haeften van Jacob, Het honorabel ontslag van hem als regter in de rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen met een lijst
van candidaten voor zijn post met een document van 6 kolommen met veel info.. Jaar 1822 (3)
Haeften van Jacobus (met handtekening) 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)
Haeften van Jacobus 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)
Haeften van jacobus Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819
(4)
Haeften van Jacobus----- 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)
Haeften van Jacobus Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen enz. enz. en
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Haeften van Jacobus Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie
en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Haeften van Jacobus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar
1814 (5)
Haeften van Jacobus te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
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Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal Jaar 1821 (3)
Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Haeften van Jacobus te Heerenveen , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Haeften van Jacobus te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Haeften van Jacobus van beroep Regter, ---- Cats Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen geeft met eerbied te
kennen in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen is
aangeslagen voor f. 50 maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz. ook
aanwezig in dossier een Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een Extract uit
de reparartitie met van ander aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep Notaris,
Haeften van Jacobus van beroep Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe M. van beroep
Gortmaker enz. jaar 1815 (6)
Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant , jaar 1822
(2)
Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant , jaar 1822
(2)
Haeften van Jacobus wordt vermeld (met handtekening) 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)
Haeften van Jacobus, 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)
Haeften van Jacobus, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Haeften van Jacobus, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Heerenveen die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Haeften van Jacobus, Rechter. Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen,
jaar 1817 (4)
Haeften van Jacobus, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Haeften van Jacobus, te Heerenveen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar,
met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Haeften van Jacobus, te Heerenveen wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Heerenveen van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Haeften van Jr….?., ---- Metz Petrus Johannes Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij
voor enige tijd een request heeft ingediend waarbij hij zig beklaagde wegens een dubbele personele aanslag omdat hij te
Haske en Heerenveen moet betalen maar dta hij te Heerenveen werkt en te Haske woont en ter staving hiervan volgt een
lijst met namen en bedragen van Boelens van ,….? Nauta R., Haeften van Jr….?., Adema.….?, Kool ….?, Wildeman
….?, Mollema W. enz. enz. jaar 1815 (5)
Haegen A. B. te Schermerhorn Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Haegen A. B. te Schermerhorn Predikant Classis van Alkmaar 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)
Haeja Bauke Sergeant staat vermeld op de lijst als voordragt ter vervulling van deze vacature als bijlage bij>> Olivier W.
(Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken dat de Heer Houwink C. het Honorabel ontslag als 1e Luitenant en dat hij als voordragt ter vervulling van
deze vacature voordraagt eerstgenoemde enz. jaar 1816 (3)
Haelman Dirk Klazes betreft verplegins kosten voor hem als bedelaar te Haulerwijk enz. jaar 18137 (1)
Haen van der B. ---- Kingma Eelse Jelles (wijlen) een Zathe en Landen te Anjum groot 91 pondematen enz. laatst in gebruik
bij voornoemde wordt vermeld in een document van het Olde Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de
Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was ondertekend door de
rentmeester Haen van der B. enz. jaar 1814 (6)
Haen van der D. B. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar
1820 (1)
Haenen H. te Maastricht, Apotheker, 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

8375
6855
8364

727/6
24-07-1841
14-A
05-10-1824
498/10, 2
21-05-1841

6258

627-6
21-06-1815

6091

104
01-02-1823
825 blz. 2
23-05-1814

6628

6833

38-D deel 2
Blz. 25
06-02-1824

6039

781
22-10-1818
387
14-05-1821
531
04-07-1821

6070
6072

6051

749
18-10-1819

6047

379
03-06-1819
919
14-11-1814

5993

5996

99
06-02-1815

6066

8
03-01-1821
682
03-10-1820
462
14-07-1819
461
27-06-1820

6063
6048
6059

5984

130
18-02-1814

5997

223
11-03-1815

5996

120
11-02-1815
581
17-07-1821
398
30-05-1818

6072
6034

8280

526-1, 39
22-05-1840

8285

615-2, 39-2
19-06-1840

omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Haentjens J. H.----Simons G. Adviseur voor Schei en Wiskunde, Inspecteur/ Examinator i.p.v. de heer Haentjens J. H. die
eervol ontslag heeft gehad, enz. jaar 1841 (2)
Haequebard Johannes Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun
tractement. Jaar 1824 (2)
Haer Baander de Weduwe staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde,
aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) B. 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)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) een certificaat van fl. 43.50 betreffende de betaling voor zijn reiskosten enz. jaar
1823 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) 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)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Griffier der Staten van Vriesland, 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
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van
vereevening van fl. enz. enz. wegens onderhoud van enz. jaar 1821 (4)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan
de Gouverneur van Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan
belanghebbenden te doen toekomen enz. met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche
zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.
Jaar 1819 (1)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen
verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24
namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen
verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en
plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen enz. jaar 1820 (1)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Onderwerp; een kwitantie en een mandaat fl. 700.= jaar 1819 (1)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche
zaken en Waterstaat ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en
Leges Gelden jaar 1820 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) Percepteur te Arum, Bolsward en Makkum---- Sminia van H. wegens zijn besluit
als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het
laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de
expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de
belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) te Arum Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen,
personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) te Arum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de
hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) te Koudum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in
de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817
zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) te Weststellingwerf als den gee 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 Weststellingwerf 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)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van
Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei
1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn ,
likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
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Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius) wordt voorgedragen voor de post van Controleur de Belastingen te harlingen en hij
is een der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius), hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een
te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (1)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius), hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een
te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Haer D. B. van der (Daniel Bonifacius), Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen
geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Haer Daniel Bonefacius 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)
Haer de B. W. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

Haer H. B. (Hendrik Bonifacius van der) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende zijn verlof en dat Donia M. S. Assessor zijn functie zal waarnemen enz. jaar 1841 (3)
Haer ter B. te Amsterdam 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)
36 deel 2
Haer ter B. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 2
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)
424-14
25- Haer v.d. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
05-1821
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)
480
Haer van Daniel Bonifacius, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die
06-07-1820
200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
255-BB
Haer van Haarsma Pieter Pieters 268 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
01-06-1817
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen
met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
211
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,----Carpentier ….? Van beroep Controleur, en Tresling T.
09-04-1817
van beroep Klerk, onderwerp; een brief van de Grietman Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,
Grietman van Hemelumer Oldephaart en Noordwolde deze ondertekend de brief ook, betreffende de releve en aangifte enz.
jaar 1817 (2)
696
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,---- Dokkum Jelle Fokkes arbeider te Molkwerum
22-07-1822
verklaard dat hij aan het strand heeft gevonden en opgeborgen een Vries Bootje gebrandmerkt met het wapen van een
Leeuw en een letter P. enz. jaar 1822 (2)
619
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, ---- Schotanus Evert Notaris te Workum op last van Haer
01-08-1821
van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde
met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende lid van de
kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te
Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum en
Saagsma Gosse Sjoerds Mr. Timmerman wonendete Koudum enz. een tweede afschrift met andere getuigen zijn ten
huize van Hoekema Taeke Piebes van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook Boer, als ouderling
Veen van der Jouke Jacobs Veerschipper op Workum Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks executeur van
Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer en Nauta Romke Alberts assistent aan de
Waag en Nagtegaal Willem dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels van Schotanus E.
Notaris jaar 1821 (11)
869
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, ---- Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes
10-11-1821
Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben een schriftelijk rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het
dossier) op verzoek van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland
betreffende de bouwkundige staat van de Pastorije van Oudega en dat het voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat
een andere woning nodig zij voor als noch aan te wijzen enz. verder een document dat verschenen ten huize van Kempe
Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk bevonden wierde ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van
de Dorpen Oudega en Kolderwolde met en benevens de Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de Gouverneur
van Vriesland dat de staat van de Pastorie enz. en dat zij de onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de
Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. A.,Namens de Floreenplichtigen
Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, en de secretaris
Kuijper Hendrik jaar 1821 (10)
86
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, ---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het
23-01-1822
Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden
genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland v.d. D.
B. (Haer Daniel Bonifacius van der) aan de Gouverneur van Vriesland verder worden genoemd de Commies Kamphuizen
….? , Heminga J. F., En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en
de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke
Okkes en Jong de Abe Fongers alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer
omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz. en opgevischt en in
bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum jaar 1822 (8)
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Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, ---- Wijtvliet van Bernardus wordt geexuseerd van de
aanvaarding van het Lidmaatschap der Staten van Braband en in zijn plaats te benoemen Slijpe Jan Godard Cornelis te
Maastricht en voorts in de Eigen Erfden in de Staten van Vriesland de Heer Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer
Daniel Bonifacius van der) wegens Hemelumer Oldephart en Noordwolde enz. getekend ter Ordonnantie van Z.K.
Hoogheid enz. jaar 1814 (3)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman van Oldephaert en Noordwolde hij komt voor
in een correspondentie betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Koudum jaar
1819 (5) dossier (13)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in
presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf
Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige
kwotum ter somma van dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor
mij notaris Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid
van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te
Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle
van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en
Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van
bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar
van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum,
Onderwerp Een onderzoek naar de staat en eventuele herstellingen van de Hervormde Kerk en het Kerkhof aldaar. Jaar
1819 ( 6)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een
Proces Verbaal betreffende het niet gedane onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29
juli 1819 en wegens de verergerde situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door
de Velwachter en op orde van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der
Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Kerkvoogd, 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)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, residerende te Koudum en Reneman Fredrik Zacharias
wonende te Wijckel om zig naar ’S Hage te begeven enz. jaar 1814 (1)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen
van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne
Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie
jaar 1816 (7) dossier (19)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen
van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne
Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie
jaar 1816 (7) dossier (19)
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,.---- Martens Pieter wonende te Laaxum heeft aan de
Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de heer Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van
der, aangave gedaan van een door hem gevonden deel van een Vuuren Schip welke achter het Rode Klif is opgeborgen , en
heeft de 7e de eed afgelegd de commies Radijs Weitz F. te Molkwerum gestationeerd en hebbende in aanwezigheid van
Visser Sytze Jans en Visser Jacob Jans wonende te Warns had gelast dat de aangave te Stavoren enz. enz. jaar 1817 (2)
Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van
Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat
Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en Boereknegt te
Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en
Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van
naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt
en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz. jaar 1817 (7)
Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) ---- Snauckaert van Schaubura v. R. (Baron) 2e
Kolonel Chef der Staf van het 2e Generaal Kommando te Deventer ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie tevens een ondertekende brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) aan de Gouverneur van Vriesland
enz. jaar 1817 (2)
Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer Oldephaaart en
Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de ontvangen last heeft voldaan aan de
Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om Polma Rein Lammerts van beroep Boer te Warns vader
van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma Fokke Reins en Boomsma Sijtske Martens weduwe van
Simonides Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen gelasten om met de geboorte gegevens te Leeuwarden enz. jaar 1817
(1)
Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde daar Duif Sijbren Heeres buiten de Juredictie dese Grietenij valt heb ik aan de vader Duif Heere Klazes de
lastgeveing woordelijk voorg lezen enz. jaar 1817 (2)
Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat heeft door de
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executeur van Hooren de vader van Duif Sijbren Heeres wijl de loteling te Hindelopen werkt doen aanzeggen dat de
loteling zich moet melden op enz. jaar 1817 (1)
Haer van den D. B. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun
ontslag te verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)
Haer van der ….? , Ontvanger, hij wordt tot een andere functie geroepen tevens een opsomming van Leggers, Kohieren,
Staten van Belastingen enz. dit i.v.m. overdracht enz. jaar 1819 (3)
Haer van der ….? Mevr. 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)
Haer van der ….?, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz. jaar 1819 (3)
Haer van der A. een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken gunste van hem ten bedrage van fl. 700.enz.
jaar 1821 (2)
Haer van der B , Onderwerp: een Ordonnantie, jaar 1818 (1)
Haer van der B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Haer van der B. Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn bijeengekomen
Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia Anne
Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma
Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die
onderling hebben gesproken over enige verschillen der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel en wel bij
het weiland van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?) enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)
Haer van der B. (Mr.) te Leeuwarden, 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)
Haer van der B. , onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)
Haer van der B. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen
Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (1)
Haer van der B. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820 (1)
Haer van der B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haer van der B. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2)
Haer van der B. betreft een ordonnancie van betaling van f. 306.- betreffende Reis en Verblijfkosten in de maand Maart
1815 enz. jaar 1815 (1)
Haer van der B. een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819 (2)
Haer van der B. een certificaat van fl. 43.50 betreffende de betaling voor zijn reiskosten enz. jaar 1823 (2)
Haer van der B. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Haer van der B. fl. 227.25 wegens reis en verblijfkosten, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende
certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Haer van der B.---- Heemstra C. S. Militiecommissaris van het 1e District Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin genoemd Haer van der B. enz. jaar 1815 (1)
Haer van der B.---- Heemstra v C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Haer van der B. zich tot dezen dienst aangepresenteerd enz. jaar
1816 (1)
Haer van der B. Hij is Kerkmeester van der Hervormde Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden Onderwerp: tractement
voor een 7e predikant enz. jaar 1823 (3)
Haer van der B. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl.
enz. enz. wegens onderhoud van enz. jaar 1821 (4)
Haer van der B. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een Ordonnancie met de te
ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Haer van der B. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
Haer van der B. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van
enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar 1820 (1)
Haer van der B. rentmeester hij schrijft en ondertekend een brief met als Onderwerp de voogden van het Old Burger
Weeshuis te Leeuwarden dat zij van de stad Sneek een Obligatie hebben van f 6000 met 4 % rente maar dat de interesten
over de jaren 1812 en 1813 niet betaald zijn door de Stad Sneek enz. enz. ook ene Spoelstra B. tekent deze brief enz. jaar
1816 (4)
Haer van der B. te Leeuwarden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Haer van der B. te Leeuwarden, 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
Haer van der B. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haer van der B. voor reiskosten hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een
Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)
Haer van der B. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp:
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus). Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar
de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Haer van der B. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft een ordonnantie ten
gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)
Haer van der B.---- Ypeij ….?, Hijlkama ….?, Bergsma J. J., Fontein P., Haer van der B. De Ontvager Generaal van
Vriesland verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland om ook de voornoemden te verwittigen dat de betaalrol
enz. jaar 1814 (1)
Haer van der Bonifacius bewaarder van de Hypotheen enz.., zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document;
Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel,
Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten
van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Haer van der Bonifacius staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook
ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Haer van der Bonifacius, Onderwerp: zijn tractement verbonden aan den post van Grieffier der Staten Vriesland over de
eerste drie maanden van het lopende jaar enz. jaar 1818 (2)
Haer van der Daniel Bonifacius 36 jaar, Percepteur te Arum 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
Haer van der Daniel Bonifacius---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van Koudum schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat geduren de de jaren 1812 en 1813 hij belast is geweest met het bestuur dezer
gemeente maar veelat tegen wind en stroom hebbende moeten oproeijen tegen het bestuur dezer gemeente en de alhier
heerschende geest van tegenwerking aangestookt door den beruchten Haer van der Daniel Boneficius wiens hatelijke
caracter en zot gedrag enz. en dat ik daarvoor mijn ontslag enz. jaar 1814 (3)
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)
Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de
patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de afkondiging enz.jaar
1814 (6)
Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de
patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de afkondiging enz.jaar
1814 (6)
Haer van der H. B. te Wolvega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N.
(Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden
van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Haer van der Hendrik Bonifacius te Oldeberkoop, van Ooststellingwerf, het betreft de benoeming van leden van de
Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (5)
Haer van der J. B. is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824
(2)
Haer van der Philip Maurits---- Rompel Fredericus Franciscus, er zijn 3 procesverbalen van de uitslag der gezegde
naziening opgemaakt waar uit blijkt dat door den Ontvanger Gousset van Heel Marinus Elisa over de tijdvakken van1juni
1834 tot enz. en ten 2e dat door den waarnemend ontvanger Hoek Bent Cornelis over de tijdvakken van enz. ten 3e Haer
van der Philip Maurits enz. jaar 1837 (6)
Haer van der te Wolvega, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd:
Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van
de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Haer van der wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat
is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van
de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Haer van der, een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Haer van der, Ontvanger der belastingen van Wonseradeel, onderwerp: het besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9
betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. jaar 1819 (7)
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Haer van der----Meinesz Jolle en Meinesz Hendrik Ondewerp; Releve der ongebouwde eigendommen die zij gekocht
hebben van de erven van de heer van der Haer dat 1 pondemate, 3 Einzen 9 Sinzen behoren onder het Hornleger waarop
het Huis staat . (genoemde plaatsnamen zijn Sondel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Koudum en Workum. Jaar
1825 (4)
Haermans Goijli, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma
Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het
geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Haersma D. de Blocq, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haersma ….? te Buitenpost, hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district
Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Haersma ….? Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het
dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen
predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar
1817 (5) dossier (8)
Haersma ….?, de Baljuw een jaar tractement en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert in leven
Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale
liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (13)
Haersma Blocq van ---- Sminia Daniel de Blocq van Haersma van 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)
Haersma Campens Nieuwland---- Duif Sijbren Heeres te Koudum, dat Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer
Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de nodige last aan de Looteling
schriftelijk heeft laten exploiteren dat hij op donderdag 14 augustus moet melden enz. jaar 1817 (2)
Haersma D. B. 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)
Haersma D. de Blocq 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)
Haersma de Blocq van Daniel, te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal
te voorkomen jaar 1824 (2)
Haersma de Blocq van D. , 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)
Haersma de Blocq van D. de Blocq 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)
Haersma de Blocq van D. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haersma de Blocq van D.---- With ….? Mevrouw de weduwe te Buitenpost, Onderwerp: proces verbaal van bekeuring
tegen haar opgemaakt ten zake van verkeerde aangifte van 3 paarden er wordt haar een transactie aangeboden ter
voorkoming van vervolging Blocq van Haersma de D. Mr. Advocaat te Leeuwarden vertegenwoordigd haar enz. jaar 1825
(3)
Haersma de Blocq van Daniel , De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van
voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Haersma de Blocq van Daniel, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van
voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Haersma de Bloq van, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Haersma de Heer, Onderwerp; een ordonnante jaar 1818 91)
Haersma de weduwe ---- Bonsma Henrik C. en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg J. S. T. C. , Cats Pieter, Cats J.
wed. Bienema, Bruinsma Bruin G. En Haersma de weduwe alle landeigenaren onder Wirdum die wegens onevenredige
aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1)
Haersma de With ---- With de n.u. Cornelis Martinus van Haersma, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 5
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder
Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat
mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige
bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Haersma de With Blocq van te Metslawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen
ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen
(13)
Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van (Mr.) Gevolmachtigde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den
Anjumer en Lioessenser Polder in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer
maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van de met volmacht voor het dorp Hallum wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur
in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel , jaar 1841 (6)
Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van Dijkgraaf wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij
Oostdongeradeel bestaat uit enz. ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
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Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van 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)
Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van te Buitenpost wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke
Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen 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)
Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van Thans Grietman van Oostdongeradeel hij is aangesteld als Grietman van
Achtkarspelen i.p.v. wijlen Haersma van S.(Sijbrand) en tot Grietman van Oostdongeradeel is benoemd Heemstra Schelte
Baron van enz. jaar 1839 (5)
Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van---- Reinders J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd
vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met
vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Haersma de With Grietman van Achtkarspelen ondertekend deUitvoerbiljetten 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)
Haersma de With v. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Haersma de With v. te Buitenpost uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Haersma de With van Cornelis Martinus de weduwe, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873
(3) dossier (9)
Haersma de With van Cornelis Martinus de weduwe, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873
(3) dossier (9)
Haersma de With van Cornelis Martinus de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873
(3) dossier (9)
Haersma de With van Cornelis Martinus de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873
(3) dossier (9)
Haersma de With van Cornelis Martinus de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868
(3) dossier (9)
Haersma de With van Cornelis Martinus de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868
(3) dossier (9)
Haersma de With van Cornelis Martinus en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858
(3) dossier (8)
Haersma de With van Cornelis Martinus 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)
Haersma de With van Cornelis Martinus, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding
van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier
(9)
Haersma de With van Cornelis Martinus, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding
van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier
(9)
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Haersma de With van Cornelis Martinus, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding
van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier
(9)
Haersma de With van D. B. Mr.) wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de
Grietenij Oostdongeradeel 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 (6)
Haersma de With van D. B. te Metslawier 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)
Haersma de With van D. B. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de
Grietenij Tietjerksteradeel 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)
Haersma de With van, Jonkheer als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haersma Dirk H., 195 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)
Haersma Hylke J., 193 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)
Haersma S. (Sijbrand) van Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Woudwiek Wijtze Harkes* in oktober 1798 en Sijgersma Jacob Gerbens * 1797 wonende in de Heide enz. jaar
1817 (2)
Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Reeling Nicolaas te Oostermeer betreft de aflegging van den eed en een brief dooer
hem ondertekend dat hij wegens zijnn vrouw en drie kleine kinderen enz. jaar 1817 (2)
Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Spoelstra Watze Jans die op morgen in handen van den Heere Auditeur Militair te
Leeuwarden
enz. jaar 1818 (1)
Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Boetes Johannes Meines en Coenes Abele Jans een brief heeft ontvangen van Coenes
Klaas Jans van beroep Schipper laatst gewoond hebbende te Augustinusga enn thans liggende mat zijn schip te Amsterdam
dat zijn zoon Coenes Jan Claasses * 1799 met hem op zijn schip varende enz. jaar 1817 (2)
Haersma Sybren van, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Haersma Titia, te Buitenpost, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2)
jaar 1824
Haersma v ….? te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd 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)
Haersma v. ….? te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd 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)
Haersma v. Catharina weduwe van Fin? De With, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op
naam van voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822
(3)
Haersma v. S. te Buitenpost 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)
Haersma v. S. te Buitenpost 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)
Haersma van Cornelis Martinus, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Haersma van Cornelis Martinus, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
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gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Haersma van Cornelis Martinus, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Haersma van D. B. te Buitenpost 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)
Haersma van F. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haersma van H. L. , 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)
Haersma van H. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Haersma van H. L. 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)
Haersma van H. L. 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)
Haersma van Hector Livius Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Haersma van S. (Sijbrand 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)
Haersma van S. (Sijbrand) ----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te
Leeuwarden met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Haersma van S. (Sijbrand) Grietman van Achtkarspelen ondertekend een verklaring dat de Corporaal Boomstra B.
Commandant van het Detachement 3e afd. 1ste Eskradon, 2e Komp. Kurrassiers verklaard te hebben ontvangen van deze
Corporaal een bedrag van drie gulden en vijftig cents voor verstrekte voeding en huisvesting aan 7 manschappen voor 1
nacht getekend de 1e April 1817 enz. enz. jaar 1817 (3)
Haersma van S. (Sijbrand) Grietman van Achtkarspelen ondertekend een verklaring dat de Corporaal Veer van der Ch.
Commandant van het Detachement 3e afd. 1ste Eskradon, 2e Komp. Kurrassiers verklaard te hebben ontvangen van deze
Corporaal een bedrag van drie gulden en vijftig cents voor verstrekte voeding en huisvesting aan 7 manschappen voor 1
nacht getekend de 2e April 1817 enz. enz. jaar 1817 (3)
Haersma van S. (Sijbrand) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren
in het arrondissement Leeuwarden, 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) dossier (8)
Haersma van S. (Sijbrand) hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn
tractement enz. jaar 1814 (6)
Haersma van S. (Sijbrand).---- Haersma de With D. ( Daniel) Blocq van, thans Grietman van Oostdongeradeel hij is
aangesteld als Grietman van Achtkarspelen i.p.v. wijlen Haersma van S. (Sijbrand) en tot Grietman van Oostdongeradeel is
benoemd Heemstra Schelte van (Baron) enz. jaar 1839 (5)
Haersma van S. (Sijbrand, 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)
Haersma van S.---- Boersma K. J. ondertekend een document als Ad. Schout van de Gemeente Jelzum enz. verder
ondertekenen (in kopie) Haersma van S. namens het Plaatselijke Bestuur van Leeuwarderadeel en Jongh de H. IJ. Gezw.
Klerk en secretaris van de Gemeente Jelzum jaar 1814 (1) dossier (6)
Haersma van S. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Haersma van S. Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Buitenpost jaar 1816
(5)
Haersma van Sijbrand staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien
van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Haersma van Sijbrand te Buitenpost 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)
Haersma van Sijbrand te Idaard staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij
van Idaarderadeel 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)
Haersma van Sijbrand, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van voornoemde
verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Haersma van---- Sminia Daniel de Blocq van Haersma van 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)
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Haersma van Sybrand ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Haersma van Sybrand Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Haersma van T. A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Haersma van Titia Ida overleden Buitenpost 19-01-1841 betreft haar nalatenschap jaar 1841
Haersma van Titia, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van voornoemde
verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Haersma van Viersen Livius 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)
Haersma van Vierssen ….?---- Meulen van der Anne Sanders door zijn ontslag als Luitenant bij de 3e Compagnie
Landstorm wordt voorgesteld voor deze open vacature de Sergeant Dijk van Tjerk Andries door de Lt. Collonel 10e
Bataillon Landstorm Arr. Heerenveen Haersma van Vierssen ….? enz. jaar 1815 (1)
Haersma van Vierssen ….? 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)
Haersma van Vierssen H. Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gou
verneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Haersma van Vierssen H. L. ---- Boomsma Hebe Jans, de schout van Oudega (Haersma van Vierssen) schrijft en tekent een
brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland met als onderwerp dat de eerstgenoemde na
een gesprek met de schout en een aanschrijving van de Collonel Poolman ….? Commanderende de enz. te Leijden aan den
Schout van Dragten enz. heb ik (de schout van Oudega) deze persoon Boomsma Hebe Jans laten arresteren en overgebracht
naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) ---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter
zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen
van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H.
H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende
personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan
Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de
Grietman enz. jaar 1815 (8)
Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius), Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Kooistra Rienk Folkerts * 1792 en voor de Nationale Militie geloot te Leeuwarden maar dat enz. jaar
1824 (3)
Haersma van Vierssen H. L. (zie ook bij Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van)
Haersma van Vierssen H. L. ----Bloembergen R. R. Ouderling en Veenstra N. K. Kerkvoogd van de Hervormde Gemeente
van Rottevalle, hun request is gepresenteerd en ondertekend door de Schout van Oudega Haersma van Vierssen H. L., aan
de Gouverneur van Vriesland, nauwkeurig onderzocht en na gedane examinatie en dat de stelling der suppleanten met de
waarheid enz. jaar 1814 (3)
Haersma van Vierssen H. L. ----Deelstra Oedze Minderts door zijn overlijden is zijn post als 1e Luitenant bij de 1e Comp.
10e Batt. Landstorm opengevallen en wordt daarvoor voorgedragen de Sergeant Deelstra Heine Jans document is
ondertekend door de Luiutenat Collonel van het 10e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen Haersma van Vierssen H. L.
enz. jaar 1815 (1)
Haersma van Vierssen H. L. 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)
Haersma van Vierssen H. L. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9
Haersma van Vierssen H. L.---- Pool Dirk Minzes en Vries de Wouter Douwes beide zijn gearresteerd omdat ze de 1e
Maart uit het Garnizoen te Kampen van het 3e Bat. Landmilitie gedeserteerd zijn dit schrijft de Schout van Oudega de heer
Haersma van Vierssen H. L. en enige dagen daarna getransporteerd naar de provoost in Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (1)
Haersma van Vierssen H. L. Schout van de Gemeente Oudega hij ondertekend ----Brantsma W. T. staat vermeld in een
document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als Zetter samen met Rensma J. H., Boer de B. R., Jong
de T. H., Faber M. A? of H?. ondertekend door de Schout van de Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1)
Haersma van Vierssen H. L. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1
geformeerd in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Haersma van Vierssen H. L. 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)
Haersma van Vierssen H. L.. --- Douma Izaak Jacobs, De schout van de Gemeente Oudega ( Haersma van Vierssen H.
L.)schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris van het Arr. Heerenveen dat eerstvermelde in zijn afwezigheid
(mijne functie waarnemende) en de door hem provisioneel benoemde officieren enz. bij gelegenheid der exercitieen aan
alle mannen van de Landstorm enz. enz. eenzijdig heben gestemd en dat het mij zeer vreemd voorkomt dat men tegen de
benoeming van Douma Izaak Jacobs met eenigen grond bezwaren enz. verder schrijft hij dat in het dorp Opeinde en wel op
het Zwartveen een zekere Sperling Johan Christoffel (bevorens noemde men hem Prins) enz. enz. , verder de schout van de
Gemeente Oudega Haersma van Vierssen H. L. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Friesland
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betreffende het conflict hiervoor genoemd waarin vermeld dat hij getracht heeft de Gouveneur te spreken maar deze hierin
blijkbaar niet geïnteresseerd was enz. verder wordt genoemd Boer de Johannes Foppes jaar 1814 (4)
Haersma van Vierssen H. L.----Veen van der Karst Jans hij wordt voorgedragen voor de functie van Secretaris van de
Gemeente Oudega door de Schout dezer Gemeente Haersma van Vierssen H.L. enz. jaar 1814 (1)
Haersma van Vierssen Hector Livius 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)
Haersma van Vierssen Luitenant Collonel Commanderende het 10e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sluis van der Coenraad Harmens en
dat er gene redenen bestaan waarom hij uit den dienst enz. jaar 1815 (1)
Haersma van Vierssen Luitenant Collonel van het 10e Battaillon Landstorm arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende het ontslag van Sluiter Roel Reinders of er ook
bedenkingen tegen hem bestaan zijnde verhuist naar Smilde en verzoekende zijn ontslag als 1e Luitenant en er wordt
voorgedragen voor de ontstane vacature de Piekenier Posthuma Roel Fokkes enz. jaar 1815 (1)
Haersma van W. H---- Hattums Albert te Veenwouden het bewaren en transporteren van zijn zoons (de gevangenen) in de
maand oktober 1814 voorgevallen vrij aanmerkelijke kosten heeft veroorzaakt daarvoor heeft de Vrederegter van Bergum
Haersma van W. H. (hij ondertekend dit document) zig reeds vervoegd bij de Procureur Crimineel de heer Wiersma ….?
enz. jaar 1815 (2)
Haersma van W. H. † Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4)
Haersma van Wicherius Henricus Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden
enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Haersma van Wicherius Henricus te Bergum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Haersma van Wicherius Henricus te Bergum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Haersma van Wicherius Henricus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn
functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot
betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Haersma van Wicherus Henricus ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding
van Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Haersma van Wicherus Henricus , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten”
in het Kanton Bergum, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Haersma van Wicherus Henricus Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met
vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Haersma van Wicherus Henricus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke
Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, 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) dossier (8)
Haersma van Wicherus Henricus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn
tractement enz. jaar 1814 (6)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Haersma van Wicherus Henricus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Haersma van Wicherus Henricus teBergum, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Haersma van Wicherus Henricus woonachtig te Kuikhorne, benoemd als vrederegter in het kanton Bergum enheeft een eed
in de regtbank te Leeuwarden afgelegd jaar 1814 (2)
Haersma van Wicherus Henricus wordt benoemd tot Vrederegter in plaats van wijlen Sminia van J. enz. jaar 1814 (2)
Haersma van Wicherus Henricus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het
vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding
van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
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Haersma van Wicherus Henricus wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden 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
(5) dossier (18)
Haersma van Wicherus Henricus wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen
van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede
kwartaal 1824 (5) dossier (15) jaar 1824
Haersma van Wicherus Henricus, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Leeuwarden jaar 1818 (4)
Haersma van Wicherus Henricus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar
1818 (4)
Haersma van Wicherus Henricus, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e
dag van het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Haersma van Wicherus Henricus, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de
Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5)
Haersma van Wicherus Henricus, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de
Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5)
Haersma van Wicherus Henricus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement
jaar 1823 (5)
Haersma van Wicherus Henricus, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke
Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement
jaar 1823 (5)
Haersma van Wicherus Henricus, Vrederegter te Bergum, Hij staat vermeld op een document van het personeel der
rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met
vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)
Haersma van Wicherus Henrikus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr.
Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Haersma van Wiskia Douar. Sminia, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van
voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Haersma Wicherus Henricus----- Halbesma Lieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de post van
Vrederechter te Bergum, met leeftijd, voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen, i.p.v. de
overleden Haersma Wicherus Henricus jaar 1824 (3)
Haersma Wigeberus Henricus---- Houwink Fokke Kapitein bij het 3e Bat. Van den Landstorm is overleden en in zijn plaats
is voorgedragen Haersma Wigeberus Henricus enz. jaar 1814 (1)
Haersma---- With de Cornelis Martinus van Haersma 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)
Haersma---- With de D. B. Haersma (Mr.) wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement
van de Grietenij Oostdongeradeel 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 (6)
Haersma---- With de Daniel de Blocq van Haersma Mr. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige
personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in
het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Haersma Yme H., 194 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)
Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als gecommiteerden van van de
drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de Quel de Zwemmer van
Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704. jaar 1817 (5)
Haersolte Geert, 200 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)
Haertra Tjerk 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
Haesen Mathias * 1808 Lierop 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)
Haesloop H. Kapitein met het schip de Copernicus van Bremen naar Baltimore 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)
Haetbruin J. te Harlingen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
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Haff of Hoff v. den B? .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der
Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen
beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met
klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen
Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?,
Hoff of Haff v. den B? jaar 1814 (2)
Haften van Wouter van beroep aannemer, dat er op Terschelling nog geen Rijs materialen van hem zijn aangekomen enz.,
jaar 1814 (2)
Haga ….? gewezen ontvanger der Directe Belastingen van de plaatselijke inkomsten van Ackrum, Onderwerp; een extract
uit het register der resolutien van den Minister van Financiën bliekeetreft de uitbetaling enz, jaar 1819 (3)
Haga ….? Ontvanger der Directe Belastingen van de plaatselijke inkomsten van Ackrum, Onderwerp; een extract uit het
register der resolutien van den Minister van Financiën jaar 1819 (6)
Haga ….? de weduwe te Wanswerd, 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)
Haga ….? en Faber ….? Gewezen ontvangers van Kollum en van Ackrum Onderwerp de borgtogten van genoemde
ontvangers tegen het in derzelve kassen bevonden tekort enz. enz. jaar 1819 (2)
Haga ….?,---- Trip H. De gefailleerde Ontvanger, Onderwerp de President Burgemeester Haytema S. P. (Salling Pieters)
van Stavoren en de Burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) van Stavoren verzoekt om een Extract Vonnis dezer
zaak enz. enz. wordt verder in genoemd Keuchenius G. Ontvanger der Belastingen en Boer de C. J. Gemeenteontvanger
Haga ….? Advocaat te Sneek enz. jaar 1818 (9)
Haga A. P---- Bienema Fokke , wordt benoemd als ontvanger te Akkrum i.p.v. Haga A. P. enz. enz. jaar 1815 (3)
Haga A. P. gewezen ontvanger der Directe Belastingen van de plaatselijke inkomsten van Ackrum, Onderwerp; een
extract uit het register der resolutien van den Minister van Financiën waarin zijn Borgtogt van fl. 498.- enz, jaar 1819 (4)
Haga A. P. gewezen ontvanger der directe belastingen te Ackrum er is door een Deurwaarder beslag gelegd op zijn
roerende goederen en heb doen verkopen zijnde gebleken dat enz. jaar 1815 (1)
Haga A. P. Gewezen Ontvanger van Oldeboorn, De Grietman van Utingeradeel Lycklama à Nijeholt A. G. (Augustinus
Georg) schrijft in een door hem ondertekend document o.a. indien er iets aan deze rekeningen mocht ontbreken dan heeft
dat te maken met zijn ( Haga A. P. ) Faillissement enz. enz. jaar 1816 (1)
Haga A. P. hij wordt genoemd als Gefailleerde Ontvanger der Gemeente Oldeboorn en dat de rekening betreffende Akkrum
over 1814 enz. enz. jaar 1817 (1)
Haga Abr. Pieters is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Akkrum enz. met de bedragen, jaar 1816 (3)

Haga Abraham Pieters Gemeente Ontvanger enz. enz. van de Gemeente Akkrum, Op den tweeden dezer maand is hij
s’morgens vroeg van hier (Akkrum) vertrokken zonder dat er iemand van bewust is, waar of hij naar toe is en daar ij nog
een kassa moet hebben van 666 gulden 9 stuivers en 12 penningen zoo heb ik schout door de Veldwachter een kistje met
geld laten verzegelen enz. enz. jaar 1815 (2)
Haga Abraham Pieters----- Jong de Uiltje Tjittes Onderwerp de executie van haar Huizinge te die voor 730 guldens is
verkocht enz. enz. wordt ook in genoemd Haga Abraham Pieters, enz. enz. jaar 1816 (4)
Haga Abraham Pieters---- Langhout Klaas Ynzes te Akkrum Provisioneel tot het waarnemen van de Post Ontvanger der
Directe Belastingen aldaar is aangesteld en hij in verwarring is als Haga Abraham Pieters in eerstgemelde ook al lang had
weggeweest in geval zijne zwakke toestand zulks hem niet verhinderd had en hij heeft zijn crediet verloren en zelfs in
wangunst is geraakt enz. jaar 1815 (1)
Haga Abraham Pieters lid van de Raad van Akkrum wordt voorgedragen door Hoytema P. S. Schout van Akkrum voor de
functie van Schout wegens zijn aftreden, en als Secretaris de heer Vegelin van Claerbergen Ph. E. A. verder genoemd zijn
zoon Hoitema Sybren Pieters enz. jaar 1814 (2)
Haga Abraham Pieters---- Nauta R. Ontvanger van het Arr. Heerenveen heeft zig begeven naar het kantoor van Haga
Abraham Pieters Ontvanger der Directe Belastingen te Ackrum waar de ontvanger niet aanwezig was en gevraagd aan met
deszelfs geëmployeerde Valk Matheus waar de ontvanger te vinden was maar deze vertelde dat hij de heer Haga op de 1e
dezer is vertrokken waaruit genoegelijk blijkt dat deze op een eerloze wijze is vertrokken en de heer Nauta heeft dan ook
Zeilmaker Jan Joosten voorgedragen tot de post van Commies van de 1e Klasse bij de Middelen ten Lande te Akkrum ook
al omdat de Ontvanger Nauta aldaar een wandirectie of Kwade trouw heeft aangetroffen enz. jaar 1815 (4)
Haga Abraham Pieters ontvanger der belastingen te Akkrum die voortvluchtig is welke door een defect aan zijn kas heeft
achtergelaten enz. jaar 1815 (2)
Haga Abraham staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6
kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Haga Abram, 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)
Haga Adam Johannes, ---- Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar
request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer
varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz. dit document wordt ondertekend door Dalmolen H.
Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens? And. , Knobbs R. K. , Loo F. J.
C., Homans C., Kooiker S. G., Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs ook haar request in een zelf geschreven
brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel Boon van
Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne
Haitzes jaar 1814 (7)
Haga B---- Hijlckama van B. A. en Verwey Iz. zij zijn 13 juli ten dienste van Koning en Vaderland uitgetrokken terwijl
hun post wordt waargenomen door Haga B en Haagsma Sjoerd jaar 1815 (1)
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Haga B. Hij wordt vermeld in een document van de Schout van Holwert aan de Gouveneur van Vriesland over de Dienst
van 1813 hij ontvangt geld voor geleverde diensten en wel enz. enz. voor fl. enz. jaar 1814 (1)
Haga B. ----- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij hebben alle
6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van Delfzijl te
dienen enz. jaar 1815 (2)
Haga B. ---- Reneman Arnout Daniel krijgt op zijn eigen verzoek eervol ontslag als griffier van het Vredegerecht te
Lemmer, enz. tevens een lijst van voorgestelde kandidaten voor deze functie, zoals Wieger van Eyck oud 26 jaar Commies
Griffier bij den Regtbank te Sneek, Esge Kuiper oud 25 jaren klerk bij de notaris Noyon te Sneek en Stellingwerff Broer 21
jaar , klerk bij mr. Haga B. procureur bij de rechtbank te Sneek document ondertekend door Attema A. E. Officier bij de
Regtbank te Sneek enz. jaar 1821 (6)
Haga B.---- Canter Vischer T. hij is gewezen Boelontvanger en wordt genoemd in een document waarin hij nog 400 gulden
schuldig zou zijn enz. enz. ook wordt genoemd Westendorp M. wegens een proces tegen hem wegens verschuldigde
pagtpenningen zijn advocaat Haga B. te Sneek wordt verzocht de zaak te bespoedigen enz. enz. jaar 1814 (3)
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 (1)
Haga B. 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)
Haga B. 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)
Haga Bauke hij is een der Diakenen van de hervormde gemeente te Sneek die een brief aan de Gouverneur van Vriesland
ondertekenen betreffende dat Vries de Jacob in 1815 door de Schout van Grouw als Karknecht is geengageerd enz. maar hij
te Sneek woonde en in dienst is getreden in gemelde gemeente maar heft achtergelaten een vrouw met twee kinderen en
kort na zijn vertrek in armoede vervallen enz. jaar 1816 (2)
Haga Bauke Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Sneek met vermelding van kwaliteit en
tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Haga Bauke 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)
Haga Bauke---- Horatius van Knijff Godschalk 25 jaar, Advocaat en Haga Bauke 33 jaar zij staan vermeld in een
document als Candidaten voor de functie van Rechter te Sneek i.p.v. de heer Meurs Wicher die tot President van gemelde
rechtbank is benoemd enz. jaar 1819 (2)
Haga Bauke is benoemd tot Procureur en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods
enz. hebben goedgevonden de benoemingen bij de Arrondissements Regtbank te Sneek enz. jaar 1839 (5)
Haga Bauke---- Meurs Wicher Mr. is benoemd tot President van de Regtbank van eerste aanleg te Sneek en voor zijn oude
functie van Regter voor dezelfde regtbank een voordracht van de candidaten Knijff van Godschalk Horatius 25 jaar
advocaat en Haga Bauke 33 jaar procureur en secretaris enz. jaar 1819 (2)
Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6 april schriftelijk aan
de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente Sneek zou worden
opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als plaatsvervangend
regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor verder komen in de
aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor; Verweij Isaac oud 38
jaar, Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus
Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren jaar 1815 (7)
Haga Bauke plaatsvervanger bij de rechtbank te Sneek Hij is Kandidaat voor de vacature van Rechter bij de rechtbank van
eerste aanleg te Sneek door de demissie van Hijlckama van B. A. jaar 1817 (2)
Haga Bauke plaatsvervanger bij de rechtbank te Sneek Hij is Kandidaat voor de vacature van Rechter bij de rechtbank van
eerste aanleg te Sneek door de demissie van Hijlckama van B. A. jaar 1817 (4)
Haga Bauke te Holwerd, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Haga Bauke te Sneek---- Vogelzang Anne Annes te Bolsward, schipper en winkelier een procedure wegens patenten en een
schuld jaar 1841( een dossier van 86 pag.)
Haga Bouke---- Bosma Atze Douwes Mr. Slagter te Workum, een compleet dossier betreffende een Proces Verbaal van
Bekeuring d.d.19-01-1840 en processtukken van Strafzaken te Sneek van de Inspecteur der Directe Belastingen enz., Haga
Bouke tegen Atze Douwes Bosma volgens zijn opgave 50 jaar oud geboren te Wijckel wonende te Workum die schuldig ia
aan overtreding van Art. 6 & 4 der wet van enz. Verder heeft de Deurwaarder bij het Kantongeregt van Hindelopen arr.
Sneek Karsten Geert Lucas heeft inn tegenwoordigheid van Vries de Willem en Planting Gaele beide te Workum wonende
beslag gelegd op wat onroerende goederen zoals o.a. meubelen enz. , Stuurmans Rinze Johannes en Hebbes Jan Sipkes
beide commiessen verklaren dat zij in de Slagterij enz. jaar 1840 (36)
Haga H. (Hermanus) hij is benoemd als predikant (NH) te Jutrijp en Hommerts jaar 1819 (1)
Haga H. (Hermanus) Predikant te Jutrijp wordt beroepen naar Wolvega, Nijehoudwoude, Nijelemmer en Sonnega jaar 1823
(1)
Haga J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Haga J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haga J. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
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uit andere Gemeenten in deze Gemeente 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)
Haga J. Ouderling te Sneek tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland 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)
Haga J. Ouderling te Sneek tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Vriesland 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)
Haga J. te Sneek hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haga J. te Sneek Ouderling Classis van Sneek 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)
Haga J. te Sneek Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland 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)
Haga J. te Sneek 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)
Haga J. te Sneek 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)
Haga J. te Sneek, oud ouderling 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)
Haga J. 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
Haga J. 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
Haga J. te Sneek, 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)
Haga J. te Sneek, 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)
Haga Jakob 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)
Haga Jan 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)
Haga Jan 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)
Haga Jan Sik….. 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)
Haga Jan Sikkes * 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)
Haga Jan Sikkes 488 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)
Haga Jan Sikkes wegens leverantie als Timmerman van onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (7) dossier (18)
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Haga Jan wegens leverantie van Linnen onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (12) dossier (18)
Haga Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, 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)
Haga Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, 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)
Haga Jan, ---- 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)
Haga Jan, Linnen geleverd en heeft nog geld tegoed van onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Haga Job Jans---- 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)
Haga Joh’s 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
Haga L. de weduwe 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)
Haga L. de weduwe te Wanswerd staat als aan wien uitgevoerd is 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)
Haga L. de weduwe te Wanswerd staat als aan wien uitgevoerd is 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)
Haga L. de weduwe te Wanswerd 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)
Haga L. H. te Blija Schipper op de Twee Gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Haga L. te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Haga L. te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Haga L. te Wanswerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Haga Lieuwe P. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija 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 1853 (8).
Haga P. Hzn. Te Idskenhuizen Schip de Reserve, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoomboot ondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Haga Petrus Hz. Thans Koopman te Idskenhuizen kondigt een Stoombootdienst aan met zijn schroefstoomboot de
“Reserve” ingericht voor vervoer van 32 passagiers, goederen en vee ingaande 27 Februari 1906 van Idskenhuizen naar
Sneek met vermelding tussenstops, ook een advertentie met Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1906 (6)
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Haga Petrus Hzn. Te Idskenhuizen Schip de Reserve, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (6)
Haga Petrus, Winkelier te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij solliciteerd naar de functie van
Deurwaarder te Sneek enz. enz. jaar 1841 (3)
Haga Sikke 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)
Haga Sybren Sibles, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter
vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Haga Thijs Douwe 172 Toppenhuizen (Oppenhuizen) 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)
Haga v. A. B. Diaken ondertekend als lid van de Kerkenraad 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)
Haga van A. B. ---- Olivier W., Attema A. E. , Warrens W. G., Nijland J. , Napjus H., Haga van A. B. , Noijon P. Leden
van het college van regenten over de gevangenishuizen in Sneek hebben met de persoon Cambach Paulus te Sneek
overeengekomen voor de leverantie van benodigdheden van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5)
Haga van A. B. ---- Olivier W., Attema A. L., Noyon P., Warren W., Haga van A. B. leden van de raad der gevangenhuizen
in het Arr. Sneek, een proces verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel voor de gevangenen aldaar, waaruit ook het
week menu blijkt. Jaar 1814 (4)Cf
Haga van A. B. , ---- 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)
Haga van A. B. , ----- Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te
Sneek gedurende 1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B. Attema A. E., Warren W.
G. Nijland J. , Napjus H. Haga van A. B. , Noyon P. En gegund aan Cambach Poulus jaar 1818 (4
Haga van A. B.---- 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)
Haga van A. B.---- Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van voedsel aan de gevangenis te
Sneek (met de menu’ s 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)
Haga van A. B.----- Gevangenissen; Samenstelling van het menu der gevangenen per dag samengesteld en gepresenteerd
dooe leden van de raad van de gevangenis te Sneek en wel; Vlink Y, Noyon R. Warren W. G. , Napjus H., Nijland , Haga
van A. B. , jaar 1818 (4)
Haga van A. B. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar, met als onderwerp de
Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de gevangenen)
jaar 1815 (7)
Haga van A. B. wegens leverantie van Linnen 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)

Haga van A.B. wegens leverantie van Linnen onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (7) dossier (18)

Haga van A.l B.wegens leverantie van Linnen 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)

Hage S. komt voor in het documet, Oosting Johannes Bieruma oud 26 jaar, hij wordt voorgedragen als candidaat voor de
post van substituut officier bij den rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Eekma Idsert dier benoemd is tot Officier bij den
rechtbank te Leeuwarden Juni 1818 (2)
Hage T. D. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel 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)
Hageboom S. M. , 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)
Hagedoorn Klaas P. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Heeg enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Hagedoorn Klaas Paulus, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter
vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
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Hagedoorn Klaas, 23 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)
Hagedoorn Paulus K. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Heeg enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Hagedoorn Wijtse Teens heeft gevoerd als Schjipper het gestrande Smakschip de Vrouw Fennigina geladen met Wijn,
Castanjes en Pruimen enz. jaar 1815 (1)
Hagedoorn Ype Haijes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Hagel Jan te Wierum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
Hagelas Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai,
des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le
bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout
outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et
des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar
1817 (5)
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook
een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan
worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder
anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men
de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens
akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn
gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal
gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Hagema Allert P. 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)
Hagema Allert P. 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)
Hagema Harmen 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)
Hagema J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Hagema J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Hagema J. J. te Hijdaard 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)
Hagema J. J. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Hagema Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Hagema 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)
Hagema Klaas Reinders te Leeuwarderadeel 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)
Hagema Teetske Leeuwarden is 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)
Hagemans J. G., Rotterdam 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)
Hagemans Jelle 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
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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)
Hagen A. B. te Overzande, 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
Hagen A. B. te Overzande, 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)
Hagen A. B. te Ovezande, 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
Hagen A. B. te Ovezande, 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)
Hagen A. B. te Schermerhorn 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)
Hagen A. B. te Schermerhorn, 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)
Hagen Albert Jans te Sloten Schipper, jaar 1841

Hagen Albert Jans te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de
Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde
een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
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Hagen Albert Jans, Schipper, Huis 130, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen
22-07-1818
van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J.
(Jan).) 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)
988-3, 39
Hagen H. A. te Wolvega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
Bladzijde 3 26- de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van
09-1839
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
2 deel 2
Hagen H. B. te Schermerhorn wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Blz. 11
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals
04-01-1819
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
949/39
Hagen H. te Wolvega wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze gemeente
20-09-1841
Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
416-8, 9
Hagen Jan Alberts wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck
10-05-1821
gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (5) dossier (21)
755
Hagen Johannes---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
06-06-1814
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni
1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft
gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich,
Voornberg en Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar
Spoelstra B. wegens de voldoening der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder
Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze
ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman,
Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners
Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D.
ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd
voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
38-D deel 2
Hagen Speelman van der P. te Giesendam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken
Blz. 9
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
06-02-1824
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
36 deel 1
Hagen Speelman van der P. te Giessendam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
blz. 7
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
16-01-1822
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)
36 deel 2 blz. 9 Hagen Speelman van der P. te Giessendam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
16-01-1822
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
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Hagen Swaantje Alberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)
enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Hagen v.d. G. te Koudum 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)
Hagen v.d. Hend’k, 126 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)
Hagen v.d. Hendrik, 180 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)
Hagen van der Jan Antonie * 15-09-1800 Sittard ; 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)
Hagen van H. (Hylco) . te Bolsward 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)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward 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)
Hagen van H. (Hylco) Predikant----Siccama H. J. Ouderling, hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de
Schout van Oudwoude ter regeling relatijf het agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H. (Hylco)
in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde gecombineerd) enz. jaar 1814 (4)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward Assessor Classikale Bestuur van de provincie Vriesland 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)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward 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)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward 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)
Hagen van H. (Hylco) te Bolsward, 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)
Hagen van H. (Hylco)---- Waringa A. (Albertus) Predikant te Gerkesklooster 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 Hagen van H.
(Hylco) die vertrokken naar Bolsward enz. jaar 1816 (4)
Hagen van H. te Oudwoude, 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)
Hagen van Jochum , uit een huis in de Grote Hoogstraat, 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.
Hagen van Jochum uit een huisin de Groote Hoogstraat,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.
Hagen Z. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) 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)
Hagen Zwaantje Alberts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Hagen, Albert Jans, Schipper dossier betreft het plaatsen van de betonning in het Slotermeer om te voorkomen dat de
schepen vastlopen, met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (8)
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Hagenaar G. Betaalstaten Chalouproeyer Boreas, jaar 1840
Hagenaar G. D. op de Engelsmansplaats Chalouproeyer op Klaringsvaartuig, jaar 1840
Hagenaar Geer Douwes Varensgezel, jaar 1838
Hagenaar Gerrit Douwes Chalouproeyer, jaar 1838
Hagenaar Jelle wordt voorgedragen tot de functie van Secretaris in de Gemeente Ureterp door den Schout dezer gemeente
enz. jaar 1814 (1)
Hagenaar Klaas wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de Provincie Vriesland en op
1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale
Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)
Hagenbringh O.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)
Hagenbrug O.---- Tibma, Gewezen ontvanger, betreft de verkoop van de goederen en dat zijn huis verkocht is aan de heer
Hagenbrug O. maar deze ziet ten behoeve van de stad af van de koop enz. jaar 1817 (2)
Hagenbrug S. O. Boer 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)
Hagendijk Dirk & zoon Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad
van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Liesveld de Heer VonckE. jaar 1818 (3)
Hagendoorn A. H. te Amsterdam Stoomboot Dienst---- Keiser van Bulderen J. en Hagendoorn A. H. te Amsterdam met de
Stoombootdienst tot vervoer van reizigers en vee tusschen Amsterdam en Harlingen hun verzoek dat worden
overgeschreven hun concessie ten name van de Zuiderzee Stoomboot Maatschappij enz. ook genoemd de heer Meeter P. te
Amsterdam tot narigt een dossier jaar 1864 (72)
Hagenius J. , te Ureterp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 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)
Hagenouw Egberdina---- Allardi Christiaan gepensioneerd Hoogleeraar in enz. aan het Atheneum te Franeker is overleden 9
Juni in het huis wijk enz. oud 75 jaar gehuwd met Hagenouw Egberdina en geboren te Groningen enz. enz. dit staat in een
document vermeld, jaar 1822 (2)
Hagenouw J., 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)
Hagenouw Jelle---- Takema Jeen Takes Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van een
vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen den persoon van Madhuizen Engbert
Wietzes tot adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van
de Officiers en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal
personen in de andere kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en
een sodomieter enz. deze personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende
te Ureterp ook genoemd Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2)
Hagenouw Jelle, 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)
Hagenouw Marten---- Takema Jeen Takes Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van een
vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen den persoon van Madhuizen Engbert
Wietzes tot adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van
de Officiers en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal
personen in de andere kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en
een sodomieter enz. deze personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende
te Ureterp ook genoemd Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2)
Hagens Jean Baptiste Louis Geb. 8-7-1804 Antwerpen. Kanonnier tweede klasse bij het personeel der artillerie van het
leger in Oost-Indië “Bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang, van den 12den September 1833, ter zake van
insubordinatie, door met woorden te beleedigen en daarna den sabel te trekken tegen sergeant Helmerich, tot doodstraf met
den kogel veroordeeld zijnde, is dat vonnis bij sententie van het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den 20sten
November daaraanvolgende in appel gewezen, gecorrigeerd en de appellant veroordeelt tot zes jaren kruiwagenstraf, met
vervallen-verklaring van den militairen stand”. 1839
Hager Houke Jacobs ter vervanging van Jong de Jacob staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie)
Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen gedurende de maand october die
om verschillende reden de dienst zijn uitgeraakt enz jaar 1840 (6)
Hager J. H. 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)
Hager Jacob Rinzes te Berlikum Schipper, Jaar 1824
Hager Jouke Jacobs van de ligting 1840 wegens Lichaams-gebreken staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen
in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen gedurende de maand october enz jaar 1840 (8)

5674

84
20-11-1909

8217

1083/2 no.20
22-10-1839

8285

615-2, 24
19-06-1840

8217

1083/2 no.20
22-10-1839

8384

919/9
16-09-1841
1142
08-09-1814

6251

6418

6418

9921
6098

6418

6633

248-DD
5e Compag.
3e blz.
Nom. Staat
09-06-1817
255-B
01-06-1817

14-A
19-10-1882
935
27-09-1823
248-b 3e bat 2e
blz.
Nom. Staat
07-06-1817
1429
14-11-1814

6394

344
21-04-1815

8096

624/2
31-01-1838
583- 15
05-06-1817

6281

8280

517-11,
34-35, 39
19-05-1840

6830

11-A_1
17-01-1824

6077

981
10-12-1821
586-6
01-07-1816

6271

6278

194-3
20-02-1817

6281

583- 31
05-06-1817

Hagers J. T.---- Stoomboot, in de nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn p Vlieland 2 stoomschepen met man en muis vergaan
van het eene schip ontbreken de byzonderheden maar de andere was het Duitsche Schip “Wilma” aan Boord de Belgische
Loods Hagers J. T. wonende te Vlissingen hij laat een weduwe met 7 kinderen achter enz. wordt vermeld in Schuttevaer de ,
een gedeelte van genoemd weekblad waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)
Hages A. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne
memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Hages Levert & Co. te Amsterdam 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
Lemsterland 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)
Hages S. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne
memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Hageveen J. M. Veenman te Jubbega een request. Onderwerp vrijdom opTurf. Jaar 1841 (1)
Hagius Wipke 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)
Hagma Tjeerd Reinder 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)
Hagsma Gerrit Hend’k 403 Bolsward 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)
Hagsma Tjitze Agent 1e Klasse te Harlingen 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)
Hagt van der M. A. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op, wegens een
klacht van Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812,
1813 enz. Jaar 1823 (4)
Hagtegaal Douwe D. 316 is zijn volgnummer bij de 3e 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)
Haguijbord….?---- Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is in qlt als Commissarie door de heren
burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk Hendrik
Officier van Politie en bevinden bij de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke veertien looden te ligt bevonden
zijn komende van Rintjema F. B. Mr. Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op Oudegasele vijf halve brooden te
ligt zestien looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns en bij Zetstra Pier vier halve broden te ligt 14 looden
komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns en bij de weduwe Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt
gebakken 12 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)
Hahn ….?---- Kruseman P. J. N. Capitein van het depot van het 1e Batt. Inf. Landm. ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat de persoon van Hahn ….? reeds den 21e april door de Militie raad is afgekeurd enz. jaar
1815 (1)
Hahn Johannes Christiaan Geb. Sprang, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Fuselier 17-2-1837 Overleden te
Makassar, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Haijema Egbert Wobbes, 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)
Haijema K. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Rottevalle in het Arrondissement Heerenveen enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Haijema K. te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door de Commisen Jungst
en Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten onregte aangegeven belasting voor
dienstbodes jaar 1824 (4)
Haijema Klaas Rinzes staat vermeld als eigenaar op het relevee der ongebouwde eigendommen van Buitenpost met
vermelding van het aantal pondematen, de grondsoort, welke klasse en de Huurwaarde enz. jaar 1821 (2)
Haijema Marten Haijes 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)
Haijema menne Pieters de weduwe Koemelkerske 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)
Haijema Menne Pieters zijn weduwe, Koemelkerse, 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
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en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4)
dossier (9)
Haijema Minne Klazes---- Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende
voor het VIJFDE perceel van de de pacht van het Tolhek en boom genaamd het Wouter Woudster Tolhek met als borg
Sikkama Jan Temmes Landbouwer te Burum en Haijema Minne Klazes, 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 borg zijn hun
handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Haijema Rinze Pieters staat vermeld als eigenaar op het relevee der ongebouwde eigendommen van Buitenpost met
vermelding van het aantal pondematen, de grondsoort, welke klasse en de Huurwaarde enz. jaar 1821 (2)
HaijemsTjeerd Reinders (er stond Haijma en is door de ambtenaar aangepast) veranderd 358 Cornwerd 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)
Haijes Fokke 19 jaar te Sneek staat vermeld op een extract van het Tuchthuis van Vilvoorde van 1817 welke door de
Gouverneur van Zuid Braband aan de Gouverneur van Groningen is toegezonden enz. jaar 1817 (3)
Haijes Jan, 176 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)
Haijes John Engeland Kapitein op de Mary & Rose, jaar 1841

Haijes K. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
1752
Haijes Pieter staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december
13-12-1813
1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn
overgegeven jaar 1813 (12)
1752
Haijes Pieter vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
13-12-1813
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
1253-13,20 10- Haijes Roel Foppes te Idaarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
12-1839
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)
615-2, 25,2
Haijes Tjebke te Berlikum 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)
517-11, 11
Haijma J. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
19-05-1840
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
248-C 1e bat
Haijma Tjeerd * Batzum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
7e blz. Nom.
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met
Staat
8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No.
09-06-1817
44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
248-b 1e bat 3e Haijma Tjeerd Reinder 358 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
blz.
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die
Nom. Staat
bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e
07-06-1817
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
287-C 1e
Haijma Tjeerd Reinders 412 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Bataillon
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.
28-06-1817
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)
1114
Haijtema Anne, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
07-08-1918
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
729/5, 290
Haijtema Sijbren P.Z. te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Bladz. 37-v
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
17-07-1839
enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
857
Haijtema Tjalling P. hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest
02-08-1814
aan de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden
van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)
71
Haikema D. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en
09-06-1846
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)
255-A
Hail Jan Everts 443 is zijn volgnummer en Donkerbroek zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
00-05-1817
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
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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)
Haima Ids Jac. te Wijnaldum, 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)
Haima J. J. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Haima J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van
de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Haima Jacob J. 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)
Haima Jacob Jacobs, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen
in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende
dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter
Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra
Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar
1815 (3)
Haima te Lioessens 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)
Haimen van Jan Willem geboren Amsterdam 1801 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn
heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn
korps en zijn rang ook 8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk
vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
Hainses Sird, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand
G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil
en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Hair Anna Maartje , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haise de la Adrianus---- Burmans Douwe, Sergeant in Garnizoen te Amsterdam en Burmans Janna te Franeker woonachtig,
verzoekende vrijstelling van boete door hen verbeurd heb ik de eer te rapporteren dat de rekwestanten als mede erfgenamen
ieder van 1/6 deel der nalatenschap van Douwes Jetske weduwe van Haise de la Adrianus winkeliersche in leven te Sneek
en aldaar overleden 15 april 1823 enz. enz. jaar 1825 (6)
Haisma T. (Tjalling) Assessor te Bergum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Haisma T. (Tjalling) Assessor te Bergum, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Haisma T. (Tjalling) Maire van Bergum gesterkt met Sminia van Jotse Vrederegter van Bergum enz. ons begevende naar
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. jaar 1813 (4)
Haisma T. (Tjalling) Schout van de gemeente Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Barteles Gertje huisvrouw van Sjoerds Sijtze thans wonende te Kuikhorn onder Bergum provisioneel gehuisvest is bij de
weduwe Feijes Sape en dat eerstgenoemde nog veel goederen bezitten om hen enige bijstand te kunnen geven enz. jaar
1816 (1)
Haisma Gosse, Huisman te Hemrik---- Bouwer Gerit Foekes, Huisman te Wijnjeterp, Hij ontvangt uit de Staat van
Schulden ten laste van de Gemeente Lippenhuizen waarop door de ondergetekende Schout van den zelve gemeente ter
betaling uit het nog Disponible fonds voor onvoorziene uitgaven dienstjaar 1814 enz. jaar 1815 (2)
Haisma J. ---- Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant in de Hervormde gemeente van Garijp, Eernewoude en
Suameer hij ondertekend een document als berigt op het request van de leden van de Hervormde Gemeente te Suameeren
met name Boer de Albert Jelmes, Kuiper Johannes Klazen en Hiddema Johannes Hedzers (en als bijlage een brief van de
Schout Haisma J. van Bergum door hem ondertekend waarin vermeld dat het de Gereformeerde gemeente is.) het betreft
achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (4)
Haisma J. (Schout) hij ondertekend een document aldus opgemaakt door ons Schout en Leden van de Raad der Gemeente
Bergum den 30-11-1814 van o.a. Jager P. M. heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het
Gevangenhuis geleverd toen er nog geen Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der
Gemeente Bergum dienst 1814 (4)
Haisma J.---- 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)
Haisma J.---- Houwink Fokke Gerrits Lid der Municipale Raad van Bergum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de
functie van Haisma J. Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Haisma J.---- Jager Mindert Pieters wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Haisma J. de Schout van de
gemeente Bergum jaar 1814 (1)
Haisma J. Schout van de Gemeente Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de plaatsvervanger
van Meulen van der Alle Hendriks en wel Mendel Hendrikus is aangenomen wegens de ongeschiktheid van den 50 jarigen
van der Meulen enz. jaar 1815 (1)
Haisma Jan Gosses 76 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
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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)
Haisma Jan S. Mr. Kleermaker met drie knegten te Mildam 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 (5)
Haisma Jelke H. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude 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)
Haisma Johannes , Fuselier Algemeen depot der Landmagt, no. 33, * 27-02-1806 Utrecht, 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)
Haisma K. te Oostdongeradeel 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 Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Haisma Luitzen, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Haisma R. te Lioesens 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)
Haisma Sietze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Haisma T. Assessor van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie enz. jaar 1817 (2)
Haisma T. H. te Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Haisma T. Majoor van het 3e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Sijtzama
Maurits Pico Diederik wordt voorgesteld ala Luitenant Colonel van het 3e Bataillon Landstorm enz. jaar 1815 (1)
Haisma T. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Haisma T. 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)
Haisma Tjalling H. 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)
Haisma Tjalling H. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum 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
Haisma Tjalling H. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum 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
Haisma Tjalling H. 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)
Haisma Tjalling H. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Tietjerksteradeel 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)
Haisma Tjalling---- Reitsma Gernt G. en Haisma Tjalling zij zijn benoemd als schatter te Bergum enz. jaar 1823 (1)
Haisma Tjalling 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)
Haitema G. A. te Stavoren 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)
Haitema Jalling P.---- Wiggerts Jeye W. Een declaratie van kosten welke wegens bewaring premie voor het vinden, taxatie
etc. van de op de 6e maart 1817 in zee gevonden Scheepsboot aan voornoemde verder worden genoemd Haitema Jalling P.
en Posthumus Goyk enz. getekend door door de President Burgemeester van Stavoren Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) enz.
jaar 1817 (3)
Haitema Jalling Pieters 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 Stavoren enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
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Haitema Jalling Pieters 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 Stavoren enz. jaar 1816 (3)
Haitema Sallinge Pieters Lid van de Raad van Stavoren 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)
Haitema Sulling Pieters te Stavoren 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)
Haites Anne J. Schoenmaker 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)
Haitjema Hantje Klaas , 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Haitjema Hantje Tjeerds te Wijckel; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)
Haitjema Hantje, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Haitjema Hantje, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met
6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Haitjema Hantje, Wilde vaart , 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Haitjema Tjeerd Haaitjes, 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)
Haitjema Tjeerd Haitjes 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)
Haitjema Tjeert H. 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)
Haitjes Jan Visser van beroep staat vermeld in een lijst van Pretentien over 1813 waarin vermeld wordt hoeveel geld hij
nog tegoed heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)
Haitsema Hantje te Wijckel Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Haitses Minne staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement
van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout
van Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers
Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze
na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Haitsma ….? ---- Berm H. H. en Karsten P. H. beide te Heerenveen ook wordt genoemd Haitsma ….? en Haan ….? Beide
van het Collegie van gedeputeerde Staten van Vriesland Onderwerp: Reclamatieen wegens aanslagen in de personele
belasting enz. jaar 1825 (3)
Haitsma ….? (de heer) te Bolsward Jans Hendrik te Warga 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)
Haitsma ….? 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)
Haitsma Aaltje Haitzes --- Haitsma Yntje Haitzes, 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)
Haitsma Bertje 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)
Haitsma---- Buitmer M? een handgeschreven brief met zijn handtekening Betreft het ontslag en weder continueren van zijn
post gelast door de Burgemeester van Franeker Haisma J. (Johannes) en de Commies Post P. R. en wel alleen met opzicht
tot het Beestiaal Octrooi, ook genoemd worden Scheltema N. E. wegens nalatig gebleven gelden enz. enz. jaar 1814 (3)
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Haitsma Cornelis, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Haitsma Cornelis, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Haitsma Cornelis, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Haitsma Douwe te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum naar Workum, 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).
Haitsma Engbert Haitzes 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)
Haitsma Engbert Huitzes Gemeente Opsterland Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen
informatie die ingelijfd zijn bij de 7e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Haitsma F. , Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1)
Haitsma F. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie
enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur aan Tidden van J. voor geleverde kaarsen en Alma H. W. voor geleverde
Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf, Wiarda C. voor geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W. voor
Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D. voor leverantie van arbeidslonen ,
, Swalve H. B. voor geleverde Laken en Linnen, Scheltinga van Heemstra C. voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor
druklonen en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2)
Haitsma F. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Haitsma F. hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten van Vriesland bij Koninklijk Besluit enz.
jaar 1814 (3)
Haitsma F. is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 (2)

Haitsma F. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haitsma Fokke Johannes te Achlum , Beurt en Veerdienst van IJslumburen onder Achlum 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 1867 (8).
1164
Haitsma Haije Elards---- Fopma Rutger Simons Landbouwer en Haitsma Haije Elards Koopman beide wonende te Weidum
15-09-1814
in qualiteit als Kerkvoogden aldaar dat hen is opgelegd door den Schout om te betalen aan den Predikant het tweede
gedeelte der achterstallig tractement enz. jaar 1814 (2)
453
Haitsma Haite Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
480
Haitsma Haitse Yntes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
398
Haitsma Haitze te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
424-14
25- Haitsma Haitze Yntes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
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)
119
Haitsma J. President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
17-12-1814
betreffende het Contract tussen de Veerschipper Faber Ids Hendriks en de Stad ondertekend door Faber Ids Hendriks
Haitsma J. en Eerdmans D. enz. jaar 1815 (3)
398
Haitsma J. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
842
Haitsma J. (Johannes) als Burgemeester benoemd voor de Stad Bolsward, gelet op de voordracht van onze Secretaris van
01-07-1814
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)
1192-34
Haitsma J. (Johannes) en Kok de Petrus , zij zijn als Schatters over 1824 te Bolsward gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
26-11-1823
245
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester der Stad Franeker zal wegens zijn hoge jaren van zijn functie Honorabel
12-02-1814
ontslagen worden en in zijn plaats is verkozen Banga J. dit document is ondertekend door Haisma J. (Johannes) namens de
andere Burgemeesteren enz. jaar 1814 (1)
760
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
06-09-1815
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Soest van Arie enz. jaar 1815 (1)
9
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
28-12-1815
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de persoon van Klases Sipke wonende te Harlingen doch zig thans te
bBolsward zoudende bevinden alhier niet wordt gevonden enz. jaar 1815 (1)
42
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Satd Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
29-01-1816
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld; dat zij bezwaar hebben om in te schrijven voor de Militie Loting
Notaris Klerk, Bakkers Knegt en een Kasteleins Knegt omdat zij een eigen bestaan hebben enz. jaar 1816 (2)
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Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Dat de vier Compagnien Landstorm enz. jaar 1815 (1)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (2)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolsward (af te treden 2 januari 1818) staat op een document (met zijn
handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven
nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente
Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolswarde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolswarde ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland datb hij direct de nodige maatregelem heeft genomen teneinde de opschrijving van alle Manspersonen in ziujn
gemeente van 18 tot 50 jaar at sorteere in enz. en er bestaat in mijne gemeente een Compag nie Schutters van 75 mannen
enz. jaar 1815 (1)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend >>>> een document Nominative Opgave
van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend >>>> een document Nominative Opgave
van Officieren bij de Schutterij der Stad Bolsward met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward 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 (3)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward, hij ondertekend namens de Burgemeester en
Wethouders van deze Stad een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee fransche Krijgsgevangen Officieren
genaamd Cambaceres en Moulin Du op order van de Luitenant Generaal Sweerts de Landas op gisteren hier zijn aangebragt
geworden maar de vele anti Fransgezinden zijn zo geschokt enz. jaar 1815 (8)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de klagte van Johannes Rients wegens grote armoede en weigering van onderstand door de Roomsch
Catholijke voogden alhier na onderzoek is gebleken dat de klager zijnde een Schoenmakers gezel welke geen patent kan
bekomen uit hoofde van een ondergane straf in het Tuchthuis met zijn vrouw en 9 jarig dochtertje beide gezond en sterk
best in staat zijn enz. jaar 1815 (1)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een request van de Armvoogden dezer stad voor het onderhoud van de kinderen van Minnema Gosse
Douwes enz. jaar 1816 (3)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend documeten betrefende dat hij uit het
midden van de andere Burgemeesteren tot President is gekozen maar het aannemen van deze functie maakt het mij moeilijk
voor het behoorlijk waarnemen van deze post en ik verzoek mij dan ook hiervan te ontslaan omdat ik reeds de hoge
ouderdom van 74 jaren bereikt heb en daaruit Voortvloeijende verzwakking en ongesteldheid mij dikwijls enz. jaar 1814
(3)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad en wel Zandstra Pier Jeltes,
Bouma Douwe, Steensma Lolle en Zeldenthuis Pieter enz. jaar 1816 (1)
Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te Bolsward
dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en
Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en
Dijkstra Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)
Haitsma J. (Johannes) te Bolsward, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Haitsma J. (Johannes)----Telting Isaac Notaris van beroep welke zich reeds den vorigen dag in zeer driftige termen
beklaagd had dat hij met een gemeen arm houder van Paarden Sikke Meintes Bok gelast was ieder een Paard te leveren
enz. enz. dit wordt allemaal vermeld in een getekende brief van De President Burgemeester van Franeker de heer Haisma J.
(Johannes) jaar 1814 (2)
Haitsma J. , hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)
Haitsma J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haitsma J. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2)
Haitsma 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)
Haitsma J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Haitsma J. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden
der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz.
jaar 1817 (3)
Haitsma J. Lid van de Raad van Bolsward wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het Derde Militiedistrict enz. jaar
1816 (2)
Haitsma J.---- Oudeboon Freerk Sjoerds De President Burgemeester van Bolsward Haisma J. (Johannes) schrijft en
ondertekend een brief dat eerstgenoemde van de werkelijke dienst verschoond moet blijven omdat hij de enige zoon is die
voor het bestaan van zijn ouders kan zorgen en dat hij schoolmeester is enz. jaar 1814 (1)
Haitsma J. President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Kingma Lieuwe Tjeerds dienede bij het Bat. Inf. N. M. no. 3 verzoekende vrijstelling
van de dienst omdat hij de enigste agter gebleven zoon is enz. jaar 1818 (1)
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Haitsma J. President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Haitsma J. President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat
volgens art. 197 der wet op de Nationale Militie het de beambten van den Burgelijken Stand verboden is eenig manspersoon
ten huwelijk aan te tekenen zonder dat hij enz. jaar 1817 (1)
Haitsma J. President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Haitsma J. te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haitsma J. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Haitsma J.---- Vierssen van P. O. en Haitsma J. , Onderwerp; Reis en Verblijfkosten jaar 1817 (1)
Haitsma J. 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)
Haitsma J., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward
als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij
onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief van Serinelius Petrus dat hen gesommeerd is
binnen drie dagen wegens enz. jaar 1815 (5)
Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius Oeberius H. geven met verschuldigde eerbied te kennen in een
door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23 februari 1802 voor de Ledematemn van de
Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een personeelen
omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10 juni
1812 enz. ook een request naar de Gemeente Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos
is geweest aangezien het kwaad dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend enz. jaar
1814 (11)
Haitsma Jakob Sjerps te Allingawier 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)
Haitsma Jetske Haitzes ---- Haitsma Yntje Haitzes, 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)
Haitsma Joh’s de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward
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)
Haitsma Joh’s de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd
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)
Haitsma Joh’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)
Haitsma Johannes 6e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemi 8e liciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)
Haitsma Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Haitsma Johannes---- Beck H. Commissaris in het Arr. Sneek geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan
de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat Haisma J. (Johannes) benoemd is op de 16e tot
Burgemeester van Bolsward en op de 28e is Geïnstalleerd enz. jaar 1814 (1)
Haitsma Johannes de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Bolsward 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)
Haitsma Johannes---- Mulier P. Ontvanger der Directe belastingen in het district van Ontvang Tjerkwerd hij schrijft en
ondertekend een brief waarin hij verzoekt om verlof omdat zijn schoonvader Haitsma Johannes Mr. zedert eenige tijd ziek
liggende in Amsterdam en hij zig voor de noodwendige zaken derwaarts begeven moet en 6 tot 7 dagen van zijn kantoor
enz. jaar 1820 (1)
Haitsma Johannes staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien
van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Haitsma Johannes te Bolsward , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
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Haitsma Johannes 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 Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Haitsma Johannes 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 Bolsward en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Haitsma Johannes 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 Bolsward enz. jaar 1816 (6)
Haitsma Johannes 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 Bolsward en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (6)
Haitsma Johannes, e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (6)
Haitsma Johannes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haitsma Klaas Siebrens ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide constateerd dat de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond in
beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd b.v. als omstander, getuigen
met hun verklaring enz., Pietersen Johannes Klerk te secretarie te Bergum, Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen
Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar en de Kastelein en Logementhouder te Bergumerdam, Terpstra Siedse Sjoerds (Hij
wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op
de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens , Veen van de Hidde Jacobs, Atsma Geert Dirks, Berg v.d.
Sjoerd Jans, Kamp van den Trijntje, Veen van der Elisabeth, Bos Johannes Schoenmaker , Rietstra Anne Jans Arbeider
te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum (ook aanwezig de getekende verklaring van de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)
Haitsma M. te Bolsward , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Gijsbert Japiks“ 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 1902 (1)
Haitsma Martjen Haitzes, ----- Haitsma Yntje Haitzes, 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)
Haitsma Mulier G. Ezn. (Gerard Ezn.) eervol ontslag verleend als Burgemeester der gemeente Sloten jaar 1919 (3)
Haitsma Mulier G. Ezn. (Gerard Ezn.) Met signalement Burgemeester en Hoofd van Politie Sloten, jaar 1915 (3)
Haitsma Mulier G. Ezn. (Gerard Ezn.) te Sloten Burgemeester, hoofd der Politie Met Signalement, jaar 1916
Haitsma Mulier J. 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)
Haitsma P. nr. 117 in wijk A. 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)
Haitsma P. te Franeker 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)
Haitsma P’s---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen
J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de Repartitie
en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens enz. enz. Scheltema N. E. is
afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl. Zijn overleden enz. jaar 1819 (6)
Haitsma Paulus---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker schrijft in een door hem ondertekende brief dat
Haitsma Paulus Burgemeester van Franeker is gisteren na de middag overleden enz. jaar 1814 (1)
Haitsma Paulus en Peerdemans Jan leden van het Gemeentebestuur van Franeker, zijn naam komt voor als ondertekenaar
van dit document; Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel,
Dokkum, Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen,
Barradeel, Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle
gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Haitsma Piebe---- Haitsma Pier Piebes geboren te Engwirden 13-02-1822 zoon van Haitsma Piebe en Reinsma Antje Inkes
en pupil van Bouma Wiebe als Voogd te Bolsward die zig bevind in de Colonien der Maatschappij der Weldadigheid een
extract uit het Lotingsregister van Bolsward tevens een extract uit het lotingsregister van Zuidholland betreffende Robijn
Everhardus Bastiaan Jozephus geb. te Amsterdam zoon van Robijn Anna die zig bevind in de Colonien der Maatschappij
der Weldadigheid enz.jaar 1841 (9)
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Haitsma Piebe J. te Oosterzee 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)
Haitsma Pier Piebes geboren te Engwirden 13-02-1822 zoon van Haitsma Piebe en Reinsma Antje Inkes en pupil van
Bouma Wiebe als Voogd te Bolsward die zig bevind in de Colonien der Maatschappij der Weldadigheid een extract uit het
Lotingsregister van Bolsward tevens een extract uit het lotingsregister van Zuidholland betreffende Robijn Everhardus
Bastiaan Jozephus geb. te Amsterdam zoon van Robijn Anna die zig bevind in de Colonien der Maatschappij der
Weldadigheid enz.jaar 1841 (9)
Haitsma Pieter 132 Minnertsga 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)
Haitsma S.---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende dat hij onder het Fransche Bestuur op eener misleidende wijze
genoodzaakt de post van Maire van Franeker op zich te nemen en ondanks alle moeite om ontslagen te worden van deze
post was vergeefs maar hij is opgeleid voor de beefening der wetenschappen en ala Medicine Doctor en Vroedmeester hier
ter plaatse eener zeer goede praktijk hebbende enz. na de gezegende herstelling van zaken toen de heer Haitsma S. op zijn
verzoek enz. jaar 1814 (3)
Haitsma Scheltje Haitzes--- Haitsma Yntje Haitzes, 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)
Haitsma T. een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819 (2)
Haitsma T. een certificaat van fl. 43.50 betreffende de betaling voor zijn reiskosten enz. jaar 1823 (2)
Haitsma T. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820 (1)
Haitsma T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Haitsma T. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Haitsma T. fl. 227.25 wegens reis en verblijfkosten, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat
van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Haitsma T. hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz.
met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1819 (1)
Haitsma T. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
Haitsma T. Lid der Gedeputeerde Staten te Vriesland, 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
Haitsma T. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Haitsma T. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 2005 ad. f. 40.= en 2007 ad. f. 3.= enz. jaar 1816 (1)
Haitsma Tiete 6 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel 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)
Haitsma Tjalling 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)
Haitsma Tjepke 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)
Haitsma Tjepke staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien
van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Haitsma Tjepke staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien
van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Haitsma Tjepko, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Haitsma Tjepkostaat 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)
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Haitsma Tjipke Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Haitsma van Hendrik Oepkes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet
worden uitgereikt enz. jaar 1841 (5)
Haitsma van Willem Rinzes---- Donia M. wegens absentie van de Grietman van Barradeel ondertekend hij een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Haitsma van Willem Rinzes behorende tot de reserve ligting 1840 die door ziekte
aan de oproepin enz. jaar 1841 (3)
Haitsma van Willem Rinzes; militair lichting 1840 is ziek achtergebleven en worden gelast als hij beter is zig bij zijn corps
te vervoegen enz. enz. jaar 1841 (2)
Haitsma W. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft een ordonnantie ten
gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)
Haitsma Willem Haitzes, ----- Haitsma Yntje Haitzes, 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)
Haitsma Yntje Haitzes , ------ Haitsma Yntje Haitzes, 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)
Haitsma Yntje Haitzes,----- 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)
Haitsma, Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren enz. jaar 1819 (2)
Haitsma, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz. jaar 1819 (3)
Haitzes Jan , zijn vrouw Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Haize Tjerks 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)
Hajes 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)
Hajes Pieter en zijn vrouw Everts Meinje staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft
hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester
der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)
Hak Adrianus, Fuselier 4e afdeeling Infanterie * 06-08-1819 Reuphen, 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)
Hak Jan op de Wilde Vaart, 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 1879 (2)
Hak Jan op de Wilde Vaart, 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 1879 (2)
Hak Jan Pieters 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)
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Hak Luitjen te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie 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 1863 (8).
Hak Pieter Jans te St. Annaparochie Turfschipper, jaar 1838
Hak Pieter Jans te St. Annaparochie Turfschipper, jaar 1838
Hak van der Leendert, Fuselier 14e afdeeling Infanterie * 29-06-1816 Scheveningen, 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)
Hakenson, Jansen en Comp. vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

Hakkema Ane te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van
de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Hakman Hermanus 157 is zijn volgnummer en Spijkenis 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)
Hakse G. G. te Bolsward Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
Haksel Jan Jans te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J.
F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige
leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar
1816 (4) dossier (11)
Haksel Jan Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een
gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen
van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete
lijsten (7)
Haksel Willem J., 153 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)
Haksel Willem S., 249 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)
Haksma Jetske wordt vermeld als Schatpligtige op een document genaamd: Staat houdende opgave wegens kosten van
Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Hakvoort Jan Urk Schipper jaar 1822
Hakvoort Tijmen Jellis---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen in presentie van de getuigen
Hakvoort Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten
andere Vries de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge
Elisabeth, Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide
laatste als Chefs Commanderende voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen der Franschen van
Hamburg enz. verder IJpeij M. Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van
Harlingen, hun beider naam staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen van
Hamburg met schade hier binnengekomen enz. verder vermeld Steenderen van A. , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.
Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6)
Hal v.d. Hendrik gehuwd met Kuperus Albertje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Hal van der Andries Josephs te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen
persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze
redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Hal van Leon * 26-06-1808 Zeveren; 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)
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Halbema C. 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)
614
Halber Antje te Appelscha , zij ontvangt fl. 34.= wegens vergoeding voor de schade die zij heeft geleden met de ramp enz.
07-07-1823
aar 1823 (1)
751
Halbers Christian Ludwig---- Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat
03-10-1821
hij als kwaliteit als gelastigde van Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat
deze persoon eigenaar is van de tuigagie enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de
Twee Vrienden en dat deze goederen zijn aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de
Twee Gebroeders Ludwig Peter Friedriech , Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2
documenten zitten 3 Rode lakzegels enz. jaar 1821 (12)
453
Halbersma A. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
424-14
25- Halbersma A. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
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)
221
Halbersma A.---- Kortstra A., Horst v.d. Tj., Riemersma E., Kuipers W., Mulder K., Meersma H. en Halbersma A. ,
12-05-1921
allenVeldwachters in de Gemeente Schoterland houdende hun verzoek in een door hen alle ondertekende brief aan de
gedeputeerde staten geven met eerbied te kenen dat zij een betere salarisregeling willen en zij daar een afwijzing van
hebben ontvangen maar dat zij dit enz. ook in het dossier aanwezig een lijst van allen waarin vermeld hun Salaris ,
Kindertoeslag, Kleedingeld. Rijwieltoelage, over 1920 en 1921 waaruit blijkt dat zij een toeslag van 20 % hebben
gekregen enz. jaar 1921 (6)
158, 159
Halbersma A., te Rotsterhaule, Gemeenteveldwachter van Schoterland de Burgemeester van Schoterland vraagt aan den
18-01-1921
Heer Commissaris van Friesland dispensatie enz. enz. Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. een antwoord dat het is toegestaan dat hij werkzaamheden
verricht als landbouw en veetelling enz. jaar 1921 (2)
30
Halbersma Ale H., Politiedienaar te Nieuwehorne gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
19-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
330-31
Halbersma Anne Met signalement Veldwachter te Schoterland, jaar 1915 (3)
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Halbersma Anne te Rotsterhaule Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Halbersma Eeltje te Grouw, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. jaar 1841 (2) dossier (24)
Halbersma H. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Halbersma J. de weduwe te Gorredijk, 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)
Halbersma Joh’s. Douwes hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Halbersma Johannes Douwes te Murmerwode, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats,
straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e
october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)
Halbersma L. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Halbersma Lieuwe Johannes en Rotte de Maurits Colixus Franciscus Johannes zij zijn benoemd als schatter te
Rinsumageest enz. jaar 1823 (1)
Halbersma Sipke hij wordt voorgedragen als Lid van de Vroedschap van Dockum i.p.v. Helbach A. C. omdat deze is
benoemd tot 1e Luitenant bij het eerste Batt. Landmilitie Helbach A. C. ondertekend dit document enz. jaar 1814 (1)
Halbersma W. A. te Haulerwijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A.
B. (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf 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)
Halberts Maike, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 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)
Halbertsma T. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Halbertsma A. W. Schip de Veehandel II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Halbertsma Ane Aitses te Bakkeveen , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)
Halbertsma B. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn
handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg
slordig is willen hun kinderen dan ook naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz.
enz. jaar jaar 1822 (6)
Halbertsma B. Koopman en Zeehandelaar te Grouw wegens een partij Rogge aangevoerd vanuit Memel met het schip
Johanna met Kapitein Onnes A. J. enz. jaar 1840 (3)
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Halbertsma B. te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend
Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Halbertsma B. te Grouw Zeehandelaar, jaar 1840
Halbertsma B. te Grouw. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Halbertsma B. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Halbertsma Binnert Bakker 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)
Halbertsma Cornelis te Dantumawoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de
beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Halbertsma D. H.---- Punt J. G. van beroep Kuiper te Lippenhuizen en Halbertsma D. H. Yker van het Botervatwerk het
betreft een beslissing op hun request enz. jaar 1840 (3)
Halbertsma D. Joh’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)
Halbertsma E. te Grouw, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Halbertsma E. van beroep Med. Doctor hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen
de aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839
(3)
Halbertsma Eeltje Med. Dr. 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)
Halbertsma Gerben J. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn
handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg
slordig is willen hun kinderen dan ook naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz.
enz. jaar 1822 (6)
Halbertsma Gerben J. 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)
Halbertsma H. te Gorredijk, 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)
Halbertsma H. te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend
Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Halbertsma Halbe J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Halbertsma Jentje Bakker 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)
Halbertsma Joh. Zuivelindustrie, verzoek in een getypte brief met zijn handtekening een vergunning om de sloot te dempen
over grote uitgestrektheid met behoorlijke riolering langs de Rijksweg van Sneek naar Leeuwarden bekend als kadaster
Sneek sectie no. enz. enz. tevens een advies voor een afwijzing ook aanwezig een tekening (blauwdruk) van de situatie ter
plaatse jaar 1914 (6)
Halbertsma Johannes Lieuwes 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)
Halbertsma Johannes Lieuwes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1
geformeerd in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Halbertsma Johannes Zuivelindustrie te Sneek verklaart in een brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft
Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (10)
Halbertsma L. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Halbertsma L. J. Te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Halbertsma Pieter Goslik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Halbertsma Pieter Goslik, 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)
Halbertsma S. te Hoge Beintum Schipper op de Jonge Leentje vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met
10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Halbertsma T. te Grouw 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)
Halbertsma T. te Grouw 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)
Halbertsma T. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Halbertsma te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Halbertsma Tjalling 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)
Halbertsma Tjalling Koopman 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)
Halbertsma Tjalling Koopman 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)
Halbertsma Wiebe Aitzes te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen
persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze
redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Halbertsma Wijbe Aitzes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der
Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Halbertsma Wijbe Eises (Wybe Aitzes) te Oldeberkoop, getrokken het lotingsnummer 255 en zodien opgeroepen wordt
maar dat hij sedert geruime tijd onder Rhoden woont en hij ruim agt jaar als Dienstknecht verkeerd heeft in het. Dep. Van
de Wester Eems en in 1781 is geboren en zijn ouders nog te Oldeberkoop wonen jaar 1814 (2)
Halbes Antje , haar is een ongelukkig toeval overkomen en wel dat 8 van haar koebeesten tegelijk door het weerlicht
doodgeslagen zijn enz. enz. en wordt verzocht om een schadeloostelling aan de Gouveneur enz. enz. jaar 1822
Halbes Anyje, bij haar huis te Appelscha is door een ontzettende donderslag te gelijk gedood 8 beesten waarvan 4 melk
gevende koebeesten 2 tweejarige en 2 vette kalveren enz. enz. enz. en zij verzoekt de schade van fl. 300 enz. jaar 1822 (2)
Halbes Gilles Milicien nominaal bij de afdeling Infanterie is ingesteld maar om als gedetacheerd bij het Algemeen Depot
der Landmacht no 33 te worden gevoerd enz. jaar 1839 (2)
Halbes Jeltje , Dienstmaagd van Hoda Hendrik Koerts en Horda Jan Koerts als koper vermeld in een geautoriseerde
afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14
december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen
onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens
Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen,
huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 11- dossier 92 )
Halbes Sierd heeft jaarlijks te hoeden wegens enige grond bij het Hoekster Kerkhof enz. wordt vermeld in de Eeuwige
Renten wordt vermel 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 (2)
dossier (60)
Halbes Taeke Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. ,
Heide v. d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde wegens de Militienummer 149 in de
loting der Landmilitie heeft getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer
onontbeerlijk is voor zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep
als touwslager enz. enz. tevens verklaard Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende
is, alles te Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.
jaar 1814 (4)
Halbes Tjepke de weduwe te Zweins 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)
Halbes Trijntje weduwe van Sytzes Atze te Heerenveen betaald een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en
Reliqua betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en
Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)
Halbes Trintje weduwe van Sietses Atse zij betaald een som van fl. 600. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van
het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
Halbesma A. D. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
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Halbesma Anne D. te Damwoude 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)
Halbesma Anne Douwes---- Driesum, In de gemeente Veenwouden behorende tot het 4e Bat. Heeft zig n.l. een groot deel
der ingezetenen van Driesum verklaard tegen de Kapitein Halbesma Anne Douwes en de beide eerste Lieutenants Dijkstra
Douwe Uilkes en Siccama Klaas Andries behorende allen tot de gemeente Damwoude envan de Doopsgezinde religie
zijnde enz. jaar 1814 (3)
Halbesma Anne Douwes te Akkerwoude de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor
den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Halbesma Anne Douwes te Akkerwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat,
de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838
tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)
Halbesma Anne Douwes 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)
Halbesma Anne Fouwes---- Bergsma P. A. Onderwerp; veranderingen in de onbebouwde eigendommen als Landeigenaar
te Dokkum en voor komende op het releve der Landerijen en een overschrijving wegens verkochte enz. enz. hij heeft
verkocht aan Halbesma Anne Fouwes, Galien van der Sjoerd Sybes, Westra Auke Rinzes, Annema Tabe Tjeerds ,
Westerbaan Harmen Dates, Hoop de Jan en Hoop Evert L. met vermelding welk soort land en hoe groot jaar 1821 (2)
Halbesma Anne 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)
Halbesma C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Halbesma Cornelis Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Halbesma Cornelis, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Halbesma D. J. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Halbesma D. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Halbesma Douwe Annes ---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de
pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe
Annes, 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 18731875 dossier (25)
Halbesma Douwe Annes ---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de
pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe
Annes, 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 18731875 dossier (25)
Halbesma Douwe J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Halbesma Douwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
Halbesma H. ---- Boelens van Boelardus Augustinus , Ontvanger der Directe Belastingenvan de gemeente Rinsumageest
geeft met eerbied te kennen dat hij zelf is aangeslagen voor f 30 dat hij deze aanslag te hoog vind, hij geeft een aantal
namen die meer dan hem inkomen hebben en minder betalen. Zoals Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Galixtus
Franciscus Johannes) Schout, Voormeulen ….? Secretaris , Halbesma H. Mun : Raad, Viersen J. J. Mun : Raad, Westra Jan
Mun : RaadEnz. jaar 1815 (3)
Halbesma H. H. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Halbesma H. hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend
document; Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot
vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en
Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse
van Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….? Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn
aanslag begrepen is enz. dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)
Halbesma H. J. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Halbesma H. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Halbesma halbe J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Halbesma Halbe J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Halbesma Halbe J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Halbesma Halbe Joh. te Rinsumageest, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rinsumageest in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Halbesma Halbe Joh’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)
Halbesma Halbe Johannes , Landeigenaar te Rinsumageest en van 1814 tot oktober 1816 gewezen lid der raad van
Rinsumageest enz. Hij wordt voorgedragen als zetter der belastingen in 1823 met vermelding van District van Ontvang
enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Halbesma Halbe Johannes---- Andringa de Kempenaer van Onno Reint en Mr. Buma Wiardes Willem leden van het
College van Gedeputeerde Staten van Vriesland verklaren in genoemde hoedanigheid dat wege de provincie in pacht af t
staan aan Halbesma Harke Halbes van beroep Landbouwer wonende bij de Klaarkamsterbrug onder Rinsumageest en met
toestemming van zijne vader Halbesma Halbe Johannes te Rinsumageest enz. enz. wodt ook in genoemd de Hoofdingenieur
Kros A. Christiaan, jaar 1843 en 1850(6)
Halbesma Halbe Johannes 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)
Halbesma Halbe Johannes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel 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 (6)
Halbesma Halbe te Rinsumageest hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Halbesma Halbe 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)
Halbesma Harke Halbes---- Andringa de Kempenaer van Onno Reint en Mr. Buma Wiardes Willem leden van het College
van Gedeputeerde Staten van Vriesland verklaren in genoemde hoedanigheid dat wege de provincie in pacht af t staan aan
Halbesma Harke Halbes van beroep Landbouwer wonende bij de Klaarkamsterbrug onder Rinsumageest en met
toestemming van zijne vader Halbesma Halbe Johannes te Rinsumageest enz. enz. wodt ook in genoemd de Hoofdingenieur
Kros A. Christiaan, jaar 1843 en 1850 (6)
Halbesma J. L. te Damwoud 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)
Halbesma Joh’s D., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
Halbesma Johannes Hilles, 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 (3)
Halbesma Johannes L. te Damwoude 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)
Halbesma Johannes L., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
Halbesma Johannes Lieuwes te Dantumawoude onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de
controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (5)
Halbesma L. J. Te Valom, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Halbesma L. J.---- Veenwouden: onderwerp De aftimmering van de Onderwijzerswoning bij de school is afgedaan voor fl.
800.= enz. getekend door Halbesma L. J. Assessor van Dantumadeel enz. tevens en document betreffende het interieur van
de school en de begroting van enz. jaar 1821 (2)
Halbesma Lieuwe Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Halbesma Lieuwe Johannes te Rinsumageest, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Halbesma Lieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de post van Vrederechter te Bergum, met leeftijd,
voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen, i.p.v. de overleden Haersma Wicherus Henricus
jaar 1824 (3)
Halbesma Lieuwe Johannes, te Rinsumageest, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
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Halbesma Lieuwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
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)
1215-7
Halbesma Pieter Joh. te Dantumawoude , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang
29-11-1823
Dantumawoude in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in
Friesland 48)
95-8
Halbesma Pieter Johannes te Dantumawoude , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
25-01-1822
plaats ontvang Dantumadeel enz. enz. jaar 1822 (3)
410-6
Halbesma Pieter, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude
28-04-1815
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)
958/2 211
Halbesma S. T. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
Bladzijde 4
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
17-09-1839
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
958/2 211
Halbesma T. J. te Damwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
Bladzijde 4>>
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
17-09-1839
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
379
Halbetsma L. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
543
Halbetsma S. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement
25-06 -1814
in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal,
Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)
36 deel 2 blz. 9 Halder D. te Valkenburg (Z-H) , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
16-01-1822
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)
54 deel 2
Halder D. te Valkenburg Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
blz. 8
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)
2 deel 2
Halder D. te Valkenburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Blz. 9
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)
66 blz. 4
Halder D. te Valkenburg, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
14-02-1816
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)
38-D deel 2
Halder D. te Valkenburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Blz. 9
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
06-02-1824
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
859-1+10
Haldinga Durk Jacobs staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
10-10-1815
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)
607
Halen van J. J. te Haarlem, onderwerp legesgelden wegens buitenlands paspoort enz. jaar 1821 (1)
28-07-1821
1279
Halen van Tjerk T., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
13-10-1814
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
630-40, 41
Halijnes L. of Malijnes , Fomee L. F. Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt als collecteur van
17-04-1815
eerstgenoemde 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)
1100
Halinga van Jan Ottes ----- Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem
15-11-1813
ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en
Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje genaamd reparatie de som van 3350 franc
enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk
Gurbes, Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters, Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga van Jan Ottes enz. enz.
jaar 1813 (6)
737-13
Halk v.d. Bontje Y., Boer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
07-07-1817
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)
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Halke Lolle Rimmers, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma
Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het
geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Halkes Hielke zoon van Halkes Pier en Sjoerds Wietske, 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 (2)
Halkes Pier, 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 (2)
Halkes Sjoerd zoon van Halkes Pier en Sjoerds Wietske, 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 (2)
Halkesma Durk Hiddes Onderwerp; Ytigen der Botervaten en kosten van vervolging jaar 1841(1)
Halkin J. J. te Kortrijk Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Hall G.W. Rotterdam Schipper op de Quay Side, jaar 1838

Hall J. Kapitein is met zijn schip de Orwell vanuit Londen op 3 Mei te Harlingen gearriveerd staat vermeld op het document
de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839
(4) dossier (8)
Hall James Rotterdam Kapitein op de Dupatsch, 14-12-1840

Hall John Kapitein op de Orwell, 27-12-1838

Hall John Kapitein op de Orwell, 28-12-1837

Hall John van Londen Kapitein op de Orwell , jaar 1837
Hall John van Londen Kapitein op de Orwell, 05-12-1818

Hall John van Londen Kapitein op deOrwell, 13-02-1839
Hall John van Londen Kapitein op deOrwell, 28-01-1839
Hall John van Londen Schip de Orwell , 01-12-1837

Hall John voerende op het Schoenerschip de Orwell geladen met Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen van hier naar
Londen verzoekt om enz. jaar 1837 (3)
Hall van H. S. te Bergen op Zoom, Apotheker, 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)
Hall van H. te Sloterdijk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Hall van H. te Sloterdijk Predikant Classis van Brielle 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)
Hall van H. te Sloterdijk 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)
Hall van H. te Sloterdijk 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)
Hall van H. te Sloterdijk, 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
Hall van H. te Sloterdijk, 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
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provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Hall van H.te Sloterdijk, 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)
Halle van der Aan Martens Nijkerk (Fr) Zeeman op de Concordia , jaar 1839
Hallema Reinder Kapitein op de Jan de With , jaar 1837
Hallema Wobbe Molles hij wordt vermeld op een Extract uit de Repartitie der som van vijfduizend en Vijf en Veertig
Franken waar op der personeele omslag voor de Gemeente van Heerenveen enz. jaar 1814 (1)
Hallen Sybe Geerts 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)
Hallie C. 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 te Alkmaar Foreest van Z . jaar 1817 (3)
Halline J. H. te Zweden Schipper , jaar 1837
Hallinga ….? 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)
Hallinga ….? te Nes wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Hallinga Anske 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)
Hallinga Douwe, 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)
Hallum ---- 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)
Hallum ---- 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)
Hallum aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Hallum---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Hallum de Circumscriptie van de binnen linie , 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. Jaar
1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Hallum---- Hettema H. P. betreft inwoners van Hallum en Minnertsga , onderwerp verzoek tot toelating van een Christelijk
afgescheiden gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden enz. enz. jaar 1841 (5)
Hallum---- Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant
van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland jaar 1818 (4)
Hallum 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)
Hallum van Janke weduwe van J. Lint betreft berekening van haar nalatenschap jaar 1818 (2)
Hallum---- 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)
Hallum, Cohier van Quotisatie over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners van Hallum, Jaar 1814 (24)
Hallumer Schipperijvereniging te Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Hallumer Schipperijvereniging te Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

A.5 Bijl. 11
25-04-1912
27v, 3
16-04-1914
162, 11
27-02-1917
274-a, 11
28-02-1918

Hallumer Schipperijvereniging te Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Hallumer Schipperijvereniging te Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Hallumer Schipperijvereniging te Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Hallumer Schipperijvereniging te Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5711

2 staat E
28-08-1902

6032

191
18-03-1818

Hallumer Schippers My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Lucifer 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 (2) Dossier (16)
Halm de F.---- Jonge de M. J. hij is benoemd tot Griffier van het Vredegerecht te Sneek gaat ook over tractement en een
waarnemer enz. ondertekend door de Vrederegter in het Kanton van Sneek Halm de F. jaar 1818 (3)

9186

10
03-01-1918

9184

435
07-04-1917

6069

284
09-04-1821

6632

1276
2e blz. van
kolommen
14-10-1814

9182

285/33
07-02-1916

Halma Eerde Drachten Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

330-33
17-02-1915

Halma Eerde Met signalement Politiedienaar Smallingerland, jaar 1915 (3)

6838

7-A bijlage 2
Mannen Huis
van Justitie
26-03-1824

Halma Folkert J., 102 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)

6838

7-A bijlage 1
Mannen
Correctioneelen
26-03-1824

Halma Folkert J., 138 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)

6381

199-A
26-03-1814

9186

588
10-05-1918

Halma Folkert Jacobs , hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en
een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier
8)
Halma Folkert Jans Nes Veldwachter te Ameland , jaar 1918 (2)

6071

516
27-06-1821

3701

13-D
laatste blad
07-02-1842

3701

13-D
07-02-1842

3701

13-C
31-01-1839

3701

1-C
blz. 2
01-03-1839

5664
5664
5664

Halm van Folkert , 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)
Halma Folkert Jans * 17 Mei 1890 Opzichter en Veldwachter te Nes Ameland, jaar 1917 (2)
Halma ….?---- Schenk van Nijlegger van H. F. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de
Grietenye Raad van Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen
betreffende de aanscherping door de heer Gouverneur van Vriesland in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een
verschil betreffende de grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar
1821 (3)
Halma Douwe, 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)

Halma Francois---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot
staving van de grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de gedrukte
kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718 en tot
bewijs dat Lycklama a Nijeholt Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar
of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland,
Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R.,
Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar 1821 (7)
Halma Gerard Rinnerts, 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)
Halma Gerardus Rinnerts, 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)
Halma Gerardus Rinnerts, 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)
Halma Gerhardus Rinnerts 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)
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38-D deel 1
Blz. 10
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 19
06-02-1824

6709

36 deel 1
blz. 13
16-01-1822

6709

36 deel 2 blz.
20
16-01-1822

Halma Grardus, 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 1917
(5)
Halma H. M. te Wons 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)
Halma H. M. te Wons 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)
Halma Hendrik Jozeph, 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)
Halma Jan Pybes 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)
Halma Karst Sijbrens 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)
Halma P. J. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Halma Piebe T., 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)
Halma Rinnert Gerardus, 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)
Halma Rinnert Gerardus, 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)
Halma Sye Annes, 205 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)
Halma Trijntje Hendriks, 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)
Halmael Arend van (junior) 36 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de
Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en
wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)
Halman Jacob 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
Halman Leonardus Willebrordus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Halsema C. wegens reparatie gordijnen----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 Bureau Onkosten en
Tractementen.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Halsema Jan Eijses---- Benthem Kiewiet Lammert Hendriks plaatsvervanger van Halsema Jan Eijses van de Provincie
Groningen gemeente Kloosterburen zich te Buiren in Vriesland zou ophouden en zich zedert 15-09-1817 als deserteur
gedragen heeft enz. jaar 1817 (1)
Halsema van W. D. te Stedum, 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
Halsema van W. D. te Stedum, 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
Halsema van W. D. te Stedum, 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)
Halsema van W. D. te Stedum, 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)
6850

25-A
31-07-1824

Halsen M. staat in een ambtelijk stuk jaar 1824 (4)

6866

18-A
29-01-1825

6872

37-A
05-04-1825

Halsen Magnus (ook Halzen) Commies 4e klasse te Wolvega, een 6-tal uitbetaalde traktement orders betrekking hebbende
op het militair gagement over de 1e 6 maanden van 1824 enz. enz. wordt ook in genoemd Riesen van J. W. Ontvanger der
Directe Belastingen jaar 1825 (5)
Halsen Magnus te Wolvega Commies der 4e klasse aldaar ,diverse ontvangst bewijzen voor een voorschot voor zijn
gagement) de kwitantie’s zijn door hem ondertekend) van f. enz. jaar 1825 (6)

6842

19-A
07-05-1824

Halsen Magnus, Onderwerp; Militair Pensioen jaar 1824 (4)

3594

Map 88-F
1876-1878

6243

223-2
21-03-1814

Halsma H. 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)
Halsma Jolke Rykeles is gearresteeerd en herwaarts getransporteerd aan deze rekening zit een luchtje enz. enz. jaar 1814 (3)

6382

37
28-03-1814
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69/20, 3
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20-01-1840
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38-D deel 1
Blz. 6
06-02-1824

6397

632
02-07-1815

Halt van H. te Sloterdijk, 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
Haltis Johannes Sergeant van de veertien manschappen die mede zijn gegaan met enz. komt voor in een ondertekende brief
van de Luitenant Collonel Plaatselijk Commandant te Leeuwarden aan de Gouverneur van Vriesland en. jaar 1815 (3)
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729/5, 290
Bladzijde 6-v
17-07-1839
511
14-06-1823

Halto Y. S. te Drogeham 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)
Halve Centen---- Valsche Centen en Halve Centen een gedrukt exemplaar waarin zeer uitgebreid vermeld wordt hoe de
valse van de echte te onderscheiden zijn enz. jaar 1823 (2)

6867

12-02-1825 21A

Halzen M., ---- Wiebeke H., Hindlang J. , Klasen N., Halzen M., Wunk J. G. enz. Onderwerp: Lopende kwitantieen over
het tweede half jaar van 1824, jaar 1825 (2)
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565-a
13-07-1821

Halzinga ….?---- Nes de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer Halzinga? Van hier naar
Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz. verzoeken om een toelage voor enz. enz. en de leeraar Woude van de P. J. van
Oldeboorn in het Oude Huis naar ons is is beroepen de brief is getekend door Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O.
(Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes . jaar 1821 (3)

6095

Home

Halsman (Tolsma) Klaas Sjoerds---- Wassenaar Jolle Jacobs een door hem getekende brief dat hij gewoond hebbende te
Harlingen en thans als soldaat dienende bij het 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat hij niet alleen uit liefde voor zijn
vaderland maar ook voor zijn moeder om enz. enz. als remplacant voor zekere Tolsma Jacob Klazes voor een somma van
tweehonderd gulden enz. maar dat Tolsma Jacob Klazes ongelukkig is komen te verdrinken en dat desselfs vader Halsman
(Tolsma) Klaas Sjoerds justineerd niets met dat contract te maken heeft maar dat de vader wel enz. jaar 1814 (2)
Halstra IJbeltje Tjerks te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

