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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Koobs Wichers H. te Driel, 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 (deel 1)
Koobs Wichers H. te Driel, 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 (deel 2)
Koocke A. W. te Valkenswaard Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Koocken A. W. te Valkenswaard Predikant Classis van Eindhoven 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)
Kooger J. M. te Texel 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)
Kooi Hilbert Rotterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert., jaar 1920 (3)
Kooi Luites komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden
enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Kooi v.d. W. B. ---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels
enz. ook vermeld Kooi v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend
IJpeij H. als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)
Kooi ….? Weduwe van Jan Willems te Burum, 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)
Kooi B. B. te Augustinusga 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)
Kooi Binne K. Chirurgijn en vroedmeester te Dronrijp, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar
1824 (4)
Kooi D. te Engwier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Kooi D. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte)
Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Kooi D. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte)
Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Kooi D. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Kooi D. te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in
de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Kooi D. 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)
Kooi Gerrit, 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)
Kooi H. Rotterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Kooi Haije van der vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden met
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Kooi J. Wieringen Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over
en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Kooi Jac. Jans, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)
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Kooi K., 4 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet openstaande
zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een
kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Kooi Klaas Kornelis wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van
Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (3)
Kooi Korn’s Jans Bakker, staat vermeld op 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)
Kooi L. een aantekening betreffende de missive no. 177/4001 inzake contra eerstgenoemde niet gevonden hebbende enz. jaar 1841
(3)
Kooi Marten H. , Beurt en Veerdienst van Suawoude 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 1865 (8)
Kooi Popke Drieuwes, 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)
Kooi Popke Drieuwes, 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)
Kooi Popke Drieuwes, 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)
Kooi v.d. ….? de weduwe te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Kooi v.d. ….? de weduwe te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Kooi v.d. B. de weduwe 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)
Kooi v.d. B. de weduwe te Wirdum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Kooi v.d. B. te Wirdum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr anken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Kooi v.d. D. J. 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)
Kooi v.d. de heer te Metslawier staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Kooi v.d. de weduwe te Wirdum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Kooi v.d. de weduwe te Wirdum, Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Kooi v.d. Gosse Rinzes te Oudwoude 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)
Kooi v.d. H. B. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooi v.d. H. J. te Rijperkerk 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)
Kooi v.d. H. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooi v.d. J. B. te Surhuizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Kooi v.d. J. 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)
Kooi v.d. J. te Metslawier wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Kooi v.d. Jacob Bokkes te Surhuizum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Kooi v.d. Jan Gerrits te Anjum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong 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)
Kooi v.d. Jan Martens 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 381
Kooi v.d. Keimpe Hedzers, 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)
Kooi v.d. Klaas Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel
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)
Kooi v.d. Klaas Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Kooi v.d. Lieuke Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Kooi v.d. Luurtje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel
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)
Kooi v.d. M. T. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooi v.d. P. B. te Surhuizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Kooi v.d. Pieter Bokkes te Surhuizum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Kooi v.d. S. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Kooi v.d. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Kooi v.d. Trijntje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Kooi v.d. Trijntje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel
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)
Kooi v.d. Wieger L. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel 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)
Kooi v.d. Wieger Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Kooi v.de Joh. Motorbootdiens Dokkem- Leeuwarden -Groningen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Kooi van der Binne 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)
Kooi van der Bouwe leverancier van Sterke drank, hij wordt vermeld als Debiteur op een staat van uitgaven gedaan door den
Schout van Wirdum i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)
Kooi van der Brug W.---- Zwaag van der Rintje Jans pachter van het Tolhek en Verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat Onderwerp;
de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als Borgen Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke
Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (4)
Kooi van der Brug---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht
van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum,
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
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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 1873-1875 dossier (25)
Kooi van der Brug---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht
van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum,
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 1873-1875 dossier (25)
Kooi van der Brug---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht
van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum,
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 1868-1873 dossier (25)
Kooi van der C. B.----- Kooi van der Hendrik Bokkes te Tietjerk onderwerp; hij verzoek zijn majesteit enz. enz. dat hij alleen met
zijnrechter hand de kost kan verdienen omdat zijn vingers van de rechterhand zijn enz. enz. om pensioen, hij noemt ook zijn broer
Kooi van der C. B. die als corporaal bij Valicens onder de dienst van den capitein Eysdorp is gesneuveld in 1814 die hem in zijn
leven steunde enz. enz. jaar 1817 (3)
Kooi van der Cornelis Uilkes, Landbouwer te Langweer, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal
kolommen met informatie jaar 1841 (3)
Kooi van der D. R.---- Wijmenga Roelof Klazes pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten
zuiden van Bergumerdam met als borgen Jong de L. W. en Kooi van der D. R. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1
jaar enz Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (7)
Kooi van der Eeltje Bokkes te Surhuizum dienende in de 2e Compagnieonder het 1e Battaillon Infanterie Landmilitie in garniezoen
te Amsterdam enz. hij verzoekt zijn ontslag uit den dienst omdat zijn ouders Kooy van der Bokke Jarings oud 73 jaar en Hendriks
Grietje oud 66 jaar wonende te Surhuisterveen en hij een persoon is van onbesproken levensgedrag enz. jaar 1814 (3)
Kooi van der Eize Bonnes, 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)
Kooi van der Frans, 188 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)
Kooi van der Gosse Rinzes wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Westergeest enz.
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Kooi van der H. B. te Tietjerk een afschrift der dispositie betreft zijn pensioen of een andere post te aanvaarden enz. jaar 1817 (3)
Kooi van der Haije 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)
Kooi van der Haije 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)
Kooi van der Hendrik Bokkes te Tietjerk onderwerp; hij verzoek zijn majesteit enz. enz. dat hij alleen met zijnrechter hand de kost
kan verdienen omdat zijn vingers van de rechterhand zijn enz. enz. om pensioen, hij noemt ook zijn broer Kooi van der C. B. die
als corporaal bij Valicens onder de dienst van den capitein Eysdorp is gesneuveld in 1814 die hem in zijn leven steunde enz. enz.
jaar 1817 (3)
Kooi van der Hendrik, 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)
Kooi van der Iedes Tackes---- Beekema Pier Jentjes wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes
Tackes in 1823 enz. jaar 1824 (5)
Kooi van der Iedes Tackes---- Boersma Douwe Jans wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes
Tackes in 1821 enz. jaar 1824 (5)
Kooi van der Iedes Tackes---- 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)
Kooi van der Iedes Tackes---- Posthumus Jelle Jelles wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes
Tackes in 1822 enz. jaar 1824 (5)
Kooi van der J. B. gewerkt voor de Vesting Delfzijl, zijn huisgezin ontvangt een leverantie van Hulshoff R. J. , wordt vermeld op
een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur voor
geleverde waren/diensten met de vermelding van de waren/diensten en het bedrag enz. jaar 1814 (7)
Kooi van der Jan Gerrijts---- Sminia van H. een aan hem gezonden brief door de Maire van de Gemeente Anjum met als
onderwerp: het uittrekken van vrijwilligers teneinde de verdreiving van den Franschen van den Vaderlandsche grond enz. zo biet
zig aan Scheep van der Dirk Sijberens ter verruiling van nummer met Kooi van der Jan Gerrijts en Bouma Jacob Klases om de
dienst in deze voor Dijkstra Lammert Bendert te vervullen enz. jaar 1813 (2)
Kooi van der Jan Jans 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)
Kooi van der Klaas Wiegers te Westdongeradeel, 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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Kooi van der Klaas Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Kooi van der Klaas Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Kooi van der Klaas Wiegers, 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)
Kooi van der Lienkje Wiegers, 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)
Kooi van der Lieukje Wiegers te Westdongeradeel, 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)
Kooi van der Lieukje Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Kooi van der Lieukje, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Kooi van der Meindert Teunis te Tietjerk staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans
Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens geleverde Turf aan de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)
Kooi van der P. A.---- Feddes Wytske huisvrouw van Kooi van der P. A. te Tietjerk staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane
uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz wegens geleverde Koffie Cichorey , Melk,
Olie en Katoen aan de mannen van de Nagtwagt te Tietjerk enz. jaar 1815 (5)
Kooi van der Rinne staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
Kooi van der Ritske Douwes---- Wijminga Roelof Klazes te Kollum is de hoogst biedende tot pachter van de Tolgelden bij de
draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van den Bergumerdam in de gemeente Tietjerksteradeel met als borgen Jong de
Lammert Wiepkes en Kooi van der Ritske Douwes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, ok de handtekeningen van alle
drie staan onder het document jaar 1870 (10)
Kooi van der Sijmen, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(3)
Kooi van der T. D. 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)
Kooi van der Tjeerd, 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)
Kooi van der Trijntje Wiegers te Westdongeradeel, 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)
Kooi van der Trijntje Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Kooi van der Trijntje Wiegers, 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)
Kooi van der U. 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)
Kooi van der Ulbe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Kooi van der Ulbe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Kooi van der W. 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)
Kooi van der W. B. 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)
Kooi van der Wieger Lieuwes, 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)
Kooi van der Wieger, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Kooi van der Wieger, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
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Kooi van der Ybele, 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)
Kooi van der, K ----Ruiter de, Pieter Andries, In zijn huisgezin zijn de Natuurlijke Pokken ontdekt door geneesheer Kooi van der,
K. te Dronrijp jaar 1841 (1)
Kooi van der, Wytze Lieuwes onder Damwoude Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz, jaar 1841 (11)
Kooi W. B Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Kooi, Luitzen Jans Koopman, wonende te Smalle EE, Proces verbaal en bekeuring wegens overtreding van de wet op personele
belastingen, o.a. inhoudende transport, declaratie dagvaarding aan gedaagde , dagvaarding aan getuigen, enz. enz. enz. 7 Juni 1841
(45)
Kooij Albert Hindelopen Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Kooij Berend gehuwd met Lawin Karoline Frederike, 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)
Kooij D. te Engwierum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Kooij de Sikke Jacobs Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Hindelopen is het Onderstands Domicilie wordt vermeld
in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Kooij Elizabeth vrouw van Reitsma Hendrik, 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)
Kooij Harmen Geerts * Kuilenburg 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)
Kooij Harmen Geerts 202 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)
Kooij Harmen Geerts 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)
Kooij Harmen Gerrits 202 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)
Kooij Harmen Gerrits 213 Sliekenburg 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)
Kooij J. E.---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van
Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te
moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de
Wethouder Werff v.d. S. H. en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz
J. beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder
naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R., Kooij J. E. en Okkes W. ?. enz. jaar 1841 (21)
Kooij Jan van beroep Tonnenlegger te Enkhuizen , wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen,
Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. ook genoemd Visser
Barend & zoon te Harlingen jaar 1821 (3) dossier (25)
Kooij Kornelis, 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)
Kooij Seije Barends 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Kooij Siemon 25 is zijn volgnummer en Dubbeldam 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)
Kooij v. d. Hendrik J. 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)
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Kooij v.d. B. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Kooij v.d. Binne Heel en Vroedmeester te Dronrijp geeft met eerbied te kennen en ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat in de zomer van 1814 een tractement van f 150.= is gesteld enz. verder genoemd Professor Ens te
Franeker en dat en de heeren Medici Van Leeuwarden en Franeker kunnen getuigen hoe hij zich in de behandeling van de Patienten
in het toedienen van medicijnen en dat hij de verlossing van enige vouwen enz. jaar 1815 (2)
Kooij v.d. C. U. te Teroele 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)
Kooij v.d. C. U. te Teroele staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland
van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Kooij v.d. D. J. 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)
Kooij v.d. D. J. de weduwe te Piaam staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van
Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die
personele belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca.
750 namen (13)
Kooij v.d. Freerk, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Kooij v.d. Gerben R. te Ferwoude 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)
Kooij v.d. Hend. Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Kooij v.d. J. 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)
Kooij v.d. Jan Hendriks 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)
Kooij v.d. M. 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)
Kooij v.d. S. L. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het
Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der
Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit
den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Kooij v.d. Sijtze H. 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)
Kooij v.d. W. L. te Damwoude, 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)
Kooij v.d. Wijbe Lieuwes plaatsvervanger van Kleiterp Eelze Hend’ks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot
het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Kooij van de te Metslawier 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)
Kooij van der Bouke Reints 143 Buitenpost 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)
Kooij van der Douwe Fijtses 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)
Kooij van der Eeltje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kooij van der Gerke Reints 115 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
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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)
1341
Kooij van der IJbel, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
06-09-1918
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
255-BB
Kooij van der Klaas Lieuwe 593 Ternaard is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
01-06-1817
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)
932/8, 211
Kooij van der R. U. te Westermeer wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
06-09-1839
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)
255-BB
Kooij van der Sipke Foekerts 431 Hantum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
01-06-1817
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)
1475
Kooij van der Taetske, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
949/40
Kooijenga P of T.?. te Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
20-09-1841
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke
drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
708-5_40a
Kooijenga P. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
20-07-1841
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers
der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
526-1, 40
Kooijenga P. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
1, 2
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
22-05-1840
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Deel 2, 114
Kooijenga Pieter, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
31-10-1866
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)
833-2
Kooijinga P. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
24-08-1841
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Wonse(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
radeel
Gehele provincie (122)
605
Kooijker Lute Geerts Ondertekend samen met leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente
13-07 -1814
Haske betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de
Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (4)
255-BB
Kooijker Seije Brands (er stond Kooij Seije Berend en is door de ambtenaar aangepast) 373 Hallum is veranderd in is zijn
01-06-1817
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)
255-A
Kooijman Arie 63 is zijn volgnummer en Bergambacht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
00-05-1817
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)
234
Kooijman Jort? Cornelis (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente
06-03-1815
Terschelling behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
932/8, 211
Kooijman R. R, te Oudehaske wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
06-09-1839
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
1074-9
Kooijman R. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
29-10-1840
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
920-20
Kooijmans Anthonius * Hedikhuizen 27-07-1814, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
17-09-1841
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
584
Kooijmans G. W. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de
02-12-1817
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)
958/2 211
Kooijstra A. J. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 3>> verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
1070-8
Kooijstra A. te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
451-493
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
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)
1070/8
Kooijstra A. te Ferwoude staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van
no. 478
17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
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belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Kooijstra Bauke E.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides
Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en
verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe
gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd
opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland , verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van
Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel
Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai
R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases,
Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J.,
Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema
Jan A. verder ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Kooijstra Cornelis Teunis 143 en Oudeberkoop is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft
behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie
ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar
1817 (3)
Kooijstra Cornelus Teunis Oudeberkoop 143 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)
Kooijstra Dirk Koert 186 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)
Kooijstra Dirk Koert 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)

Kooijstra Dirk Koerts * Pietersbierum 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)
Kooijstra Duk Koerts 186 Wijnaldum 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)
Kooijstra Hendrik Annes 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)
Kooijstra Heno Ebeles staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Kooijstra Intze Sapes Landbouwer in de Gemeente Ferwerd dat hij op Donderdag den 22e september des avonds circa half zeven
uren het ongeluk is overkomen van door een Blikseminslag zijn schuur in de tijd van tien minuten enz. jaar 1814 (2)
Kooijstra J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Kooijstra Jacob Sapes 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)
Kooijstra Jan A. 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)

Kooijstra Jan Ales 271 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Kooijstra Jan Ates * Hallum 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)
Kooijstra Jetse Sapes mede eigenaar van het gebouw no. 237 betreft de aanslag van belasting Deuren en Venstergeld, maar
aangezien het gebouw is afgebrand op 22-09-1814 verzoekt hij kwijtschelding enz. enz. jaar 1815 (4)
Kooijstra Jitze Sapes ---- Crol D. Schout van de Gemeente Ferwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met
als onderwerp: Kooijstra Jitze Sapes van beroep Landbouwer in Ferwerd het betreft het retourneren van zijn request dat het
Ongeluk van hem op den avond van den 22e september j.l. overgekomen hoofdzakelijk met de waarheid overeenstemd, deze slag
treft voorzeker de Rekwestant allergevoeligst doch deselve is geenzins zo als er wordt gezegd in het rekest totaal geruineerd enz.
jaar 1814 (2)
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Kooijstra Meindert 327 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Kooijstra Pier D. 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)
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)
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)
Kooiker F. H. 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)
Kooiker Fedde Hanzes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120) en Haskerhorne (20) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Kooiker Fedde Hanzes 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)
Kooiker Gosse, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het bewijs van dat
hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2)
Kooiker Hendrik Oudega Veldwachter te Smallingerland., jaar 1919 (2)
Kooiker Jotje Annes Landbouwer te Elahuizen, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der
plaatselijke belastingen, jaar 1841 (4)
Kooiker Jotje Annes Landbouwer te Elahuizen , Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der
plaatselijke belastingen , jaar 1841 (3)
Kooiker L. G.---- Lijcklama a Nijeholt Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het overlijden van Kooiker L. G. lid van de Raad der Gemeente hij voorsteld Sierdsma Sierd Pieters en
Hoekstra Pieter Merks enz. jaar 1815 (2)
Kooiker L. G. weduwe ---- Boer de Jacob L., Hornstra Thijs Jacobs en de weduwe Kooiker L. G. zij wordt genoemd in de staat
van abuisen in het releve voor ongebouwde eigendommen in de voormalige gemeente Haske jaar 1818 (3)
Kooiker Lute Geerts, Lid van de Gemeente van Haske, Hij tekent een document met onderwerp als een brug aan te eggen in de
zijweg tussen de 23e en 24e stelle van Nijehaske enz. enz. jaar 1814 (3)
Kooiker Margje Luiten 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)
Kooiker Margjen Luten 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)
Kooiker S. G., ---- 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 Harizes jaar 1814 (7)
Kooiker Stijntje Geerts 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)
Kooiker Stijntje Geerts 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)
Kooiker Tjeerd Dirks, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van
enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Kooikes Tjolke Wiebes 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)
Kooiman Bauke Romkes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te
Sneek jaar 1815 (2)
Kooiman Gebroeders Harlingen Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Kooiman Jan L. hij 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
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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)
Kooiman Jan L. hij 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)
Kooiman Joeke W. te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Kooiman R. Schoolonderwijzer te Hindelopen, aan hem wordt verleend ene Jaarwedde van fl. 250.= voor den tijd van 5 jaren en
dat enz. enz. jaar 1823 (6)
Kooiman Reiner, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info)
met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Kooimans Gebroeders Harlingen Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Kooistra B. B. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Kooistra Bouwe Boukes Schipper Ook ondernemer Schroef Stoomboot Onderwerp, verleende concessie jaar 1879
Kooistra Bouwe Boukes Schipper en Koopman Ook ondernemer Schroef Stoomboot Een Borgstelling (Notariele akte) jaar 1879
Dossier (5)
Kooistra H. J. Warga Stoomvaart Rederij Warga, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1890
Kooistra R. F. te Pietersbierum Politieagent, jaar 1837

Kooistra (Bouwe Boukes)----voor meer tekst zie bij Zijlstra Rein Greelts , Koopman wonende te Dragten, Zijlstra Greelt Reins
Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks eigenaar en
Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3 in het sedert het jaar 1696 bestaand geoctrooid
beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v. enz.
Kooistra A. G. 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 het
Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10
enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Kooistra A. G. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooistra A.G. 1ste Luit. hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 2e Compagnie jaar 1814 (1)
Kooistra Albert, 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)
Kooistra Andr’s Gerb’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van
een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee
moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Kooistra Andries Gerbens te Dronrijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Kooistra Andries Gerbens te Dronrijp 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)
Kooistra Andries Gerbens te Dronrijp 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)
Kooistra Andries Gerbens, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dronrijp in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Kooistra Andries Gerrits----- Jong de Klaas Klazes, schutter in de Militie, Onderwerp; onderzoek naar zijn verblijfplaats, hij blijkt
als boerenknecht te werken bij Kooistra Andries Gerrits te Kleine Geest onder Tietjerk jaar 1841 (3)
Kooistra Ane Annes te Makkinga Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Kooistra Anne F. Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1817 en 1865 (8) (Concessie al verleend in het jaar 1664)
Kooistra Ate Rinderts , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Oudega in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Kooistra Ate Rinderts Landbouwer en gebruikers van gehuurde plaatsen , Hij staat in een document als voordracht tot zetter der
belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Opeinde enz. enz. jaar 1822 (2)
Kooistra Ate Rinderts te Oudega (Sm) 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)
Kooistra Ate 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)
Kooistra Ate Tjipkes, 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)
Kooistra Ate Wopkes 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)
Kooistra Atte F. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Kooistra B---- Abbes B. te Oldehove en Kooistra B. te Gorredijk ondernemers der Stoomboot “De Onderneming” dienst met ene
Schroefstoomboot van Oldeboorn op Leeuwarden maken bekend in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) en op een
aanplakbiljet door beide getekend, dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz. tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld zoals het
Hoofdkantoor te Oldeboorn bij de Logementhouder Jong de ….? jaar 1881 (6)
Kooistra B. B. Drachten Schipper jaar 1879
Kooistra B. E. 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)
Kooistra B. Stoomboot Ondernemer jaar 1879
Kooistra Bauke Folkerts---- Brouwer Aafken Luitzens weduwe Kooistra Bauke Folkerts , arbeidster te Drachten, een verzoek dat
haar zoon Kooistra Folkert Baukes als soldaat dienende in het 4e reg. inf. Met onbepaald verlof naar huis mag omdat hij haar
oudste zoon is enz. enz. enz. jaar 1841 (2)
Kooistra Berend Tjibbes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)
Kooistra Bode Jacobs hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder
vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde
van de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar de
helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)
Kooistra Bouwe Boukes Drachten Schipper en Koopman Ook ondernemer Schroef Stoomboot Dienst, Dossier (21) + Reglement
en Prijslijst (26)

Kooistra Bouwe Boukes---- Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen
wonende enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen en aan Kooistra Bouwe Boukes,
Schipper en Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene
Schroefstoombootdienst Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen)
jar 1879 (10)
Jaar 1879
Kooistra Bouwe Boukes Schipper en Koopman te Dragten en Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker aan de Vischmarkt te
akte 2
Groningen en Uilkens Henderikus Harmannus, Koopman te Groningen, in een geschreven en door hen getekend document wordt
en akte 4
vermeld dat zij het voornemen hebben een schroefstoombootdienst op te rigten van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v. , verder
stuk 17
een document Chronologische Lijst der stukken met vermelding van welke correspondentie er is geweest is over deze aanvraag en
deze stukken zijn ook aanwezig in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief voor de schroefstoombootdienst van Dragten
op Sneek op Leeuwarden v.v. waarvoor vergunning is verleend bij beschikking van Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland
waarin gespecificeerd het tarief voor personen maar ook het tarief voor de goederen is gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar
denkbaar is. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881)
enz. jaar 1879 (Tarief gespecificeerd (26)) totaal (49
Map 113
Kooistra Bouwe Schipper te Drachten wordt vermeld in het dossier van het schip de Willem III---- Wal van der Foeke Gerrits
22-03-1877
Schipper en Koopman vroeger te Koudum thans te Nijega en Bouma Cornelis Sjoukes te Koudum Schipper, Stukken rakende het
verzoek van hem om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Koudum, Sneek en Leeuwarden , verder wordt er gsproken
over dat het stoomschip Willem III in het Heegermeer gezonken op den 16e dezer is geligt en dat dit schip veelste rank is om daar
vee mee te vervoeren verder komen voor Roos Tjitte Cornelis, Hornstra Lieuwe Temmes , Kooistra Bouwe, ook genoemd de
veldwachters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Buwalda Schelte Sijtzes en Arends Hendrik jaar 1875 (229)
988-3, 40
Kooistra C. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 1
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
398
Kooistra D. J. te Tjerkwerd 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)
584, 1-2, 20
Kooistra D. P. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het
30-04-1814
Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
424-17>>
Kooistra D.? Joh’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
287-C 1e
Kooistra Dirk Kunz 227 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met
Bataillon
7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de
28-06-1817
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)
453
Kooistra Douwe 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)
1070-8
Kooistra E. S. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
279-321
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Kooistra E. S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 6>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1070/8
Kooistra E. S. te Arum staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17
no. 310
juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
26-10-1840
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
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Kooistra E. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman
van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der
Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Kooistra E. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie
(122)
Kooistra E. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (8)
Kooistra E. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Kooistra Eetze, 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)
Kooistra Eit Pieters, 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)
Kooistra Ely O. , 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)
Kooistra Fokke 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)
Kooistra Folkert Baukes---- Brouwer Aafken Luitzens weduwe Kooistra Bauke Folkerts , arbeidster te Drachten, een verzoek dat
haar zoon Kooistra Folkert Baukes als soldaat dienende in het 4e reg. inf. Met onbepaald verlof naar huis mag omdat hij haar
oudste zoon is enz. enz. enz. jaar 1841 (2)
Kooistra Folkert Harmens is benoemd tot adsistent of bediende van Policie in Baarderadeel, i.p.v. SijbrandiusTjeerd Sijbrens en is
er een er is een acte van pensioen aan hem uitgereikt jaar 1837 (4)
Kooistra Frank Mildam Veldwachter te Schoteland., jaar 1918 (2)
Kooistra Franke Johannes Warga Stoomvaart Rederij Warga, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Kooistra Franke Johannes, ---- 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
Kooistra G. A. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooistra G. C. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude
Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs
voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Kooistra G. O. 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
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Ferwerd, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Kooistra G. O. 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
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Ferwerd, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Kooistra G. R. , 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)
Kooistra G. R. Gemeente Ontvanger wegens zegels bij het opmaken der rekening 1813 enz. wordt vermeld op een document
genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814
als aan, jaar 1815 (2)
Kooistra G. R. te Ee staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de
Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Kooistra G. R. wegens Schoolmeesters Tractement wordt vermeld op een document genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen
welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als aan, jaar 1815 (2)
Kooistra Geele 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)
Kooistra Gerben And’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van
een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee
moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Kooistra Gerben Rienk, 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)
Kooistra Gerben Rienks hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
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Kooistra Gerben Rienks---- Kooistra Rienk Gerbens wonende te Nijawier geeft in een door hem geschreven en ondertekende brief
geeft met eerbied te kennen dat hij zich van tijd tot tijd bij zijn vader Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Gemeente Ee hem
assisteerd en verzoekt dan ook om een post enz. jaar 1816 (1)
Kooistra Gerben Rienks te Ee, 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)
Kooistra Gerben Rienks, 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)
Kooistra Gerben Rienks, 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)
Kooistra Gerben Rienks.---- Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende en Blom Hans Hanzes
senior schoolmeester te Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen te Ee aldaar wonende en Herberg
van der Take Pieters, Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en Blom Hans Hanzes junior,
Schoolmeester te Morra schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den jare 1811zijn geweest Dorpsregter in
Oosdongeradeel enwel ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd bij
de heer Witteveen J. als Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2)
Kooistra Gerrit Andries te Tietjerk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvangHardegarijp enz. enz. jaar 1822 (2)
Kooistra Gerrit Andries te Tietjerk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Hardegarijp in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Kooistra Gjalt te Lollum 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)
Kooistra Gosse Teijes, 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)
Kooistra H. G. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooistra H. J. President, Stoombootrederij “Warga”, hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland
verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de
Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Kooistra H. J. Voorzitter bestuur rederij Warga Behandelde vergunning tot het varen met het Schip de Warga (3) en (7)

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)
Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen
Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld: De ondergetekenden Zwart Sijbren Theunis
(zonder beroep), Hoekstra Abraham Keimpes (Timmerman en Wethouder), Rosier Ids Jans (Timmerman), Hoogterp Bauke Dirks
(Mr. Bakker), Asperen van Jan (Olieslager), Hansma Reitze (Geneesheeer), Hoekstra Keimpe Klazes (Olieslager), Terpstra Pieter
Easges (Landgebruiker), Dijkstra Heert (Hoofd der School) , Jong de Johannes Sjoerds, Schuurmans Wouter Hendriks, Castelein
Marten Arends, Jong de Cornelis Sjoerds, Eijzinga Wijbren Gerrits, Kooistra Franke Johannes, Kooistra Hendrik Johannes allen
Landgebruikers, Wijngaarden van Sijbren Sijes (Koopman), Bottema Meint Willems (Koffiehuishouder), Boorsma Hillebrand
(Winkelier) allen te Warga, Bergsma Petrus Adrianus, (Gemeente Secretaris te Leeuwarden) voor zich en als Vader en Voogd
over zijn minderjarige dochter Bergsma Jetske Wiskia, Boer de Jan Sipkes (Landgebruiker te Warstiens) die tot bestuurders hebben
gekozen Kooistra H. J. -Voorzitter, Hoekstra A. K.-Onder Voorzitter en Hoogterp B. D., Haar ter D. –Boekhouder, het schip de
Warga zal stilhouden bij den Logementhouder Bottema ….? te Hempens en het Hoofdkantoor is gevestigd bij Notaris Haar ter
….?. te Warga en de dienst zal beginnen 14-11-1890 met vermelding van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1890 (4)
1070-8
Kooistra H. O. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
537-579
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)
1070/8
Kooistra H. O. te Roordahuizum staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van
no. 539
Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die
26-10-1840
personele belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca.
750 namen (13)
36-A blz. 8
Kooistra H. Oebles Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag
22-04-1824
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
966/7 en
Kooistra H. S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 6>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1137/14
Kooistra Harmen O. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
06-11-1839
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
2086-13
Kooistra Harmen O. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
01-11-1840
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)
1102-8
Kooistra Hend’k A., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
18-12-1816
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
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gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Kooistra Hend’k O. 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)
Kooistra Hendrik te Huizum voor Koffij , Vuur en licht, Staat vermeld op de staat van Competentien ten laste van de Gemeente
Leeuwarden veroorzaakt door de gehouden Nagtwagten en dat dit betaald mag worden uit de post onvoorziene uitgaven enz. jaar
1815 (1)
Kooistra Hendrik Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6 andere inwoners van Warstiens 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)
Kooistra Hendrik Gerrits 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)
Kooistra Hendrik Gerrits staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons
Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Kooistra Hendrik Johannes---- 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
Kooistra Hendrik Johannes Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1890
Kooistra Hendrik O., 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)
Kooistra J. H. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende
de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden
met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)
Kooistra J. H. te Warga 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)
Kooistra J. H. te Warga staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van
17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Kooistra J. H. te Warrega (Warga) 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)
Kooistra J. M. te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Kooistra J. M., 10 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)
Kooistra J. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende
de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden
met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)
Kooistra J. S. te Warga 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)
Kooistra J. S. te Warga staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17
juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Kooistra J. S. te Warrega (Warga) 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)
Kooistra J. T. te Driessum, 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 )
Kooistra J. te Schettens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Kooistra Jacob Baard Motorboot Dienst Baard- Leeuwarden - Sneek-Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
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Kooistra Jacob J., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Kooistra Jacob te Mantgum, Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Kooistra Jacob, Schipper wonende te Mantgum, Eigenaar en Bestuurder van een veerschip varende van Mantgum naar Leeuwarden
en Sneek met een Snikschip met plaats voor 10 personen wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier) is
aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen
en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1880 (3)
Kooistra Jan Meinderts te Leeuwarden 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)
Kooistra Jan Olferts staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie
(o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst
der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Kooistra Jan P. hij 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)
Kooistra Jan P. hij 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)
Kooistra Jan 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)
Kooistra Jan, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Kooistra Jan, 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)
Kooistra Jitse Sapes met als onderwerp zijn request, de schout Crol D. van de Gemeente Ferwerd schrijft en ondertekend een
toelichting dat het verhaal van het ongeluk op den 22e september 1814 voornoemde is overkomen is zoverre met de waarheid dat
slegts een gedeelte van het Huis het welk aan de schuur grensde een prooi der vlammen is geworden en dat hij eigenaar is voo enz.
jaar 1814 (3)
Kooistra Joh. H. Grouw/Idaarderadeel van beroep Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben
van enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is
een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Kooistra Joh. S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Kooistra Joh’s A., 63 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)
Kooistra Johannes A., 107 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)
Kooistra Johannes Pieters AalzumVeldwachter te Ee
Kooistra Johannes Pieters,---- Meindersma E. W. Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.
betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens, tegen de 2e commies Nijman te Dokkum
en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. W. Adjunct,
Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. jaar 1814 (6)
Kooistra K. S. te Tjerkwerd 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)
Kooistra Klaas Olpharts , onderwerp terugbetaling van kosten aan de armvoogden van Ytens, tevens een een reclame 22-08-1841 ,
Doopsgezinde Gemeente van Kromwal onder Britswerd enz. enz. jaar 1841 (6)
Kooistra Klaas T 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)
Kooistra Klaas W. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6 andere inwoners van Warstiens 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)
Kooistra Kornelis te Langezwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de
Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
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Kooistra Kornelis te Langezwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de
Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Kooistra Kornelis, 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)
Kooistra Lammert 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)
Kooistra Leeuwe Piers vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de
Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den
10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
Kooistra Luitjen Sapes te Wouterswoude Beurt en Veerdienst van Driesum 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. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)
Kooistra M. 17 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)
Kooistra M. J. District Rentemeester Onderwerp: er wordt enige opheldering gevraagd zijnde aan voornoemde wegens het jaarlijks
Propijn van de Bank te Huizum die in 1814 is overleden enz. getekend door Porte Meindert Jans enz. jaar 1815 (1)
Kooistra M. J. Rentemeester van het voormalig district Leeuwarderadeel ondertekend een brief betreffende de liquidatie dezer
rekening enz. jaar 1815 (1)
Kooistra M. K. 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)
Kooistra M. N?. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard 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)
Kooistra M. Rentmeester 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)
Kooistra Marten K., Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Kooistra Meindert 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)
Kooistra Meindert, 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)
Kooistra meindert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Kooistra Meindert, 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)
Kooistra Melle J. Koemelker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Kooistra P. A. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooistra P. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Kooistra Piebe Willems te Smallen Ee wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore
van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Kooistra Piebe Willems te Smallen Ee wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore
van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Kooistra Pieter Willems, 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)
Kooistra Pieter, 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)
Kooistra Pietje Piers, 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)
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Kooistra Pietje Piers, 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)
Kooistra Pietje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 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 1837 (12)
Kooistra R. F. Pietersbierum Politieagent aldaar , jaar 1837

Kooistra R. F. 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)
Kooistra R. F. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Kooistra R. F. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Kooistra R. F. te Sexbierum, 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)
Kooistra R. F. 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)
Kooistra R. 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)
Kooistra R. T. te Sexbierum, 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)
Kooistra Rendert Geeles 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)
Kooistra Rienk Folkert Sexbierum Politieagent, jaar 1838
Kooistra Rienk Folkert staat in een document vermeld in een lijst met 8 kolommen informatie zoals o.a. geboorte datum dat zij aan
den dienst hebben voldaan enz. jaar 1824 (8)
Kooistra Rienk Folkerts---- 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)
Kooistra Rienk Gerbens wonende te Nijawier geeft in een door hem geschreven en ondertekende brief geeft met eerbied te kennen
dat hij zich van tijd tot tijd bij zijn vader Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Gemeente Ee hem assisteerd en verzoekt dan ook
om een post enz. jaar 1816 (1)
Kooistra Rienk te Niaeier 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)
Kooistra Rienk---- Wiebalda Jan Dirks in leven zetter te Metslawier, wegens zijn overlijden staan op de nominatie voor de
vacature: Kooistra Rienk Landbouwer te Niawier en Reiding Jan Pieters Landbouwer te Metslawier enz. jaar 1822 (1)
Kooistra Rindert Gales en Sijtsema Oene een aantekening betreffende een procesverbaal enz. jaar 1824 (2)
Kooistra Rindert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kooistra Rinse Sapes wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot
vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades
gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)
Kooistra Rinske, 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 (7)
Kooistra Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Kooistra Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Kooistra Romke, 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)
Kooistra S. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Kooistra S. G. te Folsgare 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
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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)
Kooistra S. G. te Folsgare staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van
17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Kooistra S. T. 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)
Kooistra S. T. te Driesum 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)
Kooistra Sape Rinzes wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot
vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades
gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)
Kooistra Sape, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten
en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Kooistra Siede Jans Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Kooistra Sjerk Willems , hij wordt een zeer geschikte candidaat gevonden om de Zathe en Landen onder Arum te huren enz. jaar
1814 (3)
Kooistra Sjerk Willems een document waarin gesproken wordt over zijn verzoek om te mogen hurende plaats Klein Saxenoord enz.
jaar 1814 (1)
Kooistra Sjerk Willems---- Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke verhuring en het bleek dat
Braaksma Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden en Kooistra Sjerk Willems de pondematen
beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz. jaar 1814 (2)
Kooistra Sjoerd, 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)
Kooistra Sjoerd, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Kooistra Sjoerd, 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)
Kooistra Sjoerdtje, 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)
Kooistra Symon 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)
Kooistra T. W. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kooistra T. W. 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)
Kooistra Teunis Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6 andere inwoners van Warstiens 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)
Kooistra Tiete W. te Hitzum 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)
Kooistra Tietje Jans 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 357
Kooistra Tijmen Jacobs 16 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)
Kooistra Tjisse Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Kooistra Tjitse te Stiens 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)
Kooistra Tjitze, 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)
Kooistra W. K. en Loonstra W. F. Onderwerp; Boete en Justitiekosten jaar 1841 (1)
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Kooistra W. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken
dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
Kooistra W. S. te Tjerkwerd 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)
Kooistra Wiebe 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)
Kooistra Wiers, 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)
Kooistra Willem Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 6 andere inwoners van Warstiens 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)
Kooistra Willem Piebes 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)
Kooistra Willem, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Kooistra Wopke Aates, 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)
Kooistra Wopke Aates, 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)
Kooistra Wopke Pieters 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)
Kooistre R. F. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Kooitje Rienk, 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)
Kool ?. B. Luitenant Kwartiermeester secretaris van de Krijgsraad ondertekend een aantal brieven aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (7)
Kool Gerrit * 23-07-1888 Utrecht te Enkhuizen Agent van Politie, jaar 1920 (2)
Kool Luijkes---- Klijnstra Jasn Pieters, Huisman en Veenbaas te Harich Gemeente Balk , een door hem geschreven brief en
ondertekend dat hij wordt aangesproken voor een boete van 400 guldens , de waarde van 4 varkens welke door hem in de maand
Novemeber 1814 zonder geslagt te hebben enz. enz. tevens een verklaring geschreven en getekend door Boersma Jelle Boukes
Arbeider, Duyker Luijkes Gerrijts Turfmaker, en Kool Luijkes allen te Oudega die verklaren dat zij Klijnstra Jans Pieters
geduurende de maand November 1814 in zijne Turfgravery heeft opgehouden en zij dit onder eede willen bevestigen jaar 1815 (4)
Kool ….?, ---- 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)
Kool Abraham Jans voor 2 arme passanten, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum
enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Kool Albert Lieuwes hij moet zich ten spoedigste aanmelden bij de administratie van het 8e Regiment Infanterie te Leeuwarden
enz. jaar 1841 (3)
Kool Anna R., 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)
Kool B.---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene
Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de
Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van
Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie
bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen
jaar 1817 (33)
Kool Beerend staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum 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)
Kool Beerend staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum 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)
Kool C. A. ---- 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)
Kool C. 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)
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Kool C. te Yerseke, 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)
Kool de heer te Heerenveen, Hij wordt aanbevolen voor de post van Ontvanger te Heerenveen jaar 1814 (3)
Kool Dirk 64 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Kool Dirk te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden
zijn akte van aanstelling enz. jaar 1921 (1)
Kool Durk, 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)
Kool G. te Pietersbierum 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)
Kool G. te Pietersburen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor
van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Kool G. te Yerzeke, 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)
Kool 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)
Kool Gerrit te Utrecht, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5
kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Kool Harmen 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)
Kool Hedze Jans te Tietjerksteradeel 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)
Kool Hendrik, 331 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)
Kool Jan, 85 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)
Kool Johannes, 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)
Kool Kornelis de weduwe St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Kool Kornelis de weduwe St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Kool Kornelis Lammerts te St. Jansga (Johannesga) 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)
Kool Lammert Jans 179 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat
van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat.
Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Kool Lieuwe Klazes---- Kat Anne Jochems te Hindelopen hij is de aannemer geworden voor de verbouwing van de hangebrug
buiten de Oosterpoort van Sloten voor de prijs van f. 3870.- met een borgstelling van Kool Lieuwe Klazes enz. jaar 1842 (10)
Kool Lieuwe, 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)
Kool Lukas ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen
van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Kool Lukas ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen
van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
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Kool Pieter zijn weduwe 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)
A-12
Kool Rommert D., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
08-10-1828
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5)
dossier (11)
175-1+8-9
Kool v.d. Marten Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
09-04-1816
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
697-3
Kool van der Jurjen Johannes een aantekening van de Grietman van Tietjerksteradeel dat zijn onderstands domicilie is te Burgum
09-07-1839
enz. jaar 1839 (2)
983
Kool van Harmen S. Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m
15-10-1814
1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
187
Kool van Heerens W. B.---- Blocq van Scheltinga Daniel de, ondertekend een brief als Schout van de Gemeente Mildam dat hij
25-01-1814
zijn post heeft geconstitueerd heeft en verzoekt aan te stellen tot Secretaris Kool van Heerens W. B. openbaar Notaris te
Heerenveen tevens voor te dragen Schotanus Jelle Klazes Lid der Raad dezer Gemeente teneinde bij zijn afwezigheid hem te
vervangen jaar 1814 (3)
188
Kool van Heerens W. B. openbaar Notaris te Heerenveen wordt voorgedragen tot Secretaris van Sint Johannesga door Greveling
25-01-1814
H. de Schout van deze gemeente tevens Veen van der Sijtze Geeukes lid van de raad dezer gemeente teneinde bij zijn afwezigheid
hem te vervangen jaar 1814 (3)
63 blz. 43, 47, Kool van Heerens Wesselius Balster, Koper van een perceel ( ten negende na perceel 12) ---- Coehoorn van Scheltinga Menno ,
51, 52, 60, 67, Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30
68, 69, 70, 75, 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
76, 81, 82
domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van
27-01-1820
Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van
Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92 )
867, 1,
Kool van Heerens Wesselius Balster Openbaar Notaris en Secretaris te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de
11-12
gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5)
17-09-1822
1107-17,10
Kool van Heerens H. J. W. staat vemeld in een document Rustende Schutterij er wordt vermeld dat hij sinds drie jaar geen verblijf
09-11-1840
meer houdt in Schoterland jaar 1840 (4)
303-22, 3
Kool van Heerens Hendrikus Johannes Wilhelmus te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
25-03-1841
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz,
enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de
Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)
document (9)
119
Kool van Heerens Hesselius Balster hij is benoemd als lid van het College van Regenten voor de Gevangenissen te Heerenveen.
24-02-1817
i.p.v. Munniks Hendrik (overl.) jaar 1817 (1)
209
Kool van Heerens W. B. ---- Blocq van Scheltinga Daniel de, Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga , Coehoorn van
07-03-1815
Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend Vrederegter van
Heerenveen en Pieterzen Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen dat zij op den 23e december
ten overstaan van de heer Kool van Heerens W. B. kopers geworden zijn van zekere huizinge en erve genummerd 30 enz. enz. de
eerste 4 ondertekenen dit document jaar 1815 (3)
316-2
01- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem gemaakt betreffende de likwidatie
07-1822
der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas
Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811, Jager Barteld Popkes, Vuur
Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17)
730
Kool van Heerens Wesselius Balster , hij neemt het kantoor waar van de ontvanger te Heerenveen vanaf 28 juli enz. enz. jaar
06-08-1823
1823 (1)
66
Kool van Heerens Wesselius Balther, Kon.Notaris te Heerenveen is zeer geschikt om de post als bij het Collegie van Regenten over
28-01-1817
de Gevangenissen in het Arr. Heerenveen i.p.v. de afgetredene de heer Munniks Hendrik enz. jaar 1817 (1)
908/11
Kool van Heerens, Hendrikus Johannes Wiehelmus kandidaat Notaris te Rijswijk kanton Heusden Noord Braband , een
14-09-1841
handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt hem te ontslaan zodat hij een functie in Heerenvaan kan
aannemen enz. jaar 1841 (2)
673
Kool van Herens W. B. secretaris te Leeuwarden Onderwerp; belastingen jaar 1816 (1)
05-11-1816
50 / 49
Kool W. B. ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene
18-12-1817
Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de
Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van
Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie
bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen
jaar 1817 (33)
375-13
Kool W. B. betaald fl. 480.37 wegens verkocht Kaphout, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek
17-05-1819
der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)
inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J.
als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
375-24
Kool W. B. Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente
17-05-1819
Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen) inkomsten, uitgaven en
Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende
Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)
439
Kool W. B.---- Jong de C. C. (Claas Clazes) Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende de kopij brief
26-03-1814
= aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district Aengwirden enz. in de kerk
bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en Gersloot
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en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen, uit het midden der vergadering gecommitteerd deze
brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. Jakobs, Kool W. B. en
Barbier C. jaar 1814 (7)
Kool W. B. medelid van het Collegie van Regenten over de gevangenis te Heerenveen opend twee gezegelde briefjes voor de
aanbesteding in het onderhoud van de gevangenen in de gevangenis alhier en het is gebleken dat Volmuller J. J. H. was geschreven
25 cents per enz. en Huttinga S. K. veerig cents enz. met een lijst van de te leveren goederen ondertekend door Nauta G. B. en
Vierssen P. O. van, enz. jaar 1824 (8)
Kool W. B. van beroep Notaris, ---- 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)
Kool W. W. een Missive van den 10e dezer een ambtelijk stuk betreffende oude districts administratie enz. jaar 1818 (3)
Kool W.B. Secretaris van Schoterland Onderwerp; request van Paasloo Hendrik Pieters een het requistreren van een ingeleverde
verrekening van Paasloo Hendrik Pieters wegens rijden met Militair enz. enz. tevens een besluit op dit request enz. jaar 1817 (3)
Kool Wesselius Balster Notaris te Heerenveen, een schriftelijke aanmaning om de boete van 94—50 te betalen enz. 1824, jaar 1824
(10)
Kool Wesselius Balster Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn
request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)
Kool Wesselius Balster, Notaris, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele
omslag enz. enz. jaar 1814 (10)
Kool. W. B. ---- Oostenbroek Nauta R. gewezen district secretaris wordt met dit document door de Notaris Kool. W. B. te
Heerenveen Gechargeerd enz. een brief van Coehoorn van Scheltinga Menno door hem ondertekend betreffende een obligatie enz.
jaar 1821 (5)
Koolhaas C. te Middelburg Predikant Classis van Middelburg 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)
Koolhaas C. te Middelburg Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Koolhaas C. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling,
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Koolhaas C. te Middelburg, 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)
Koolhaas Thomas Willems, 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)
Koolhaas Thomas Willems, 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)
Koolhaas Thomas Willems, 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)
Koolhaas Willem moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum
ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Koolker D. . een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)
Koolman G. te Heeg 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)
Koolman G. te Heeg 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)
Koolman Gerrit geboren 11-12-1818 te Heeg, de Voogden van de Stads Armekamer hebben hem in onderstand moeten nemen en
dat zij een geboorteakte van hem willen omdat de Armvoogden van Heeg zwarigheid maken om te betalen en dat hij een zwervend
leven dat hij leidde desselfs kinderen op onderscheidene plaatsen zijn geboren zoals te Zuiderwolde. te Sloten, te Koudum en
Surhuisterveen en twee dezer kinderen zijn overleden te Koudum en Rottevalle enz. jaar 1841 (3)
Koolman Jan G., 76 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)
Koolman Jan G., 90 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)
Koolman Jan Hendrik Gerrijts , hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum
voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
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vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Koolman Joach Christinus Gerrits , hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van
Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen
de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Koolman Joach G., 140 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)
Koolman Joach G., 250 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)
Koolman Joach G., 285 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)
Koolman Joach G., 75 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)
Koolman Joach, 91 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)
Koolman Joannes Gregorius Onderwerp; verandering van woonplaats van de schutter jaar 1841 (1)
Koolstra Geert Gales is één van de drie gedeserteerden uit het Bedelaarsgesticht te Ommerschans en deze zijn gearresteerd en
teruggebracht enz. enz. jaar 1823 (3)
Koolstra Geert Gales, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen Mutatien in het personeel = bewoners
in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de provincie Vriesland betreft
loopende voor de maand September 1823 enz. jaar 1823 (2)
Koolstra Hendrik Joh. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Koolstra J. Olffers 583 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)
Koolstra Jan Olfers * Isum (Irnsum) 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)
Koolstra Wybe, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Koolzaat Pieter * 19-11-1816 Willemstad , Fuselier 5e Afd. Infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de
Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot
vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm
van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Koon & Smeding, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt
vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Koon en Seidel ontvangt betaling voor advertentien in de Friesche Courant gedurende 1811 staat vermeld op de Rekening van het
geen door en Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven
van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6) dossier (17)
Koon en Smeding---- Smeding en Koon te Leeuwarden voor Couranten, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der
Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Koon en Smeding, wegens jaarabonnement voor de jaar en dagbladen staat vermeld in een document van uitbetaling voor
genoemde zaken enz. voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3)
Koon J. F. geboren en wonende te Leeuwarden geeft zeer onderdanig te kennen aan Zijne Majesteit dat hij geemploijeerd is eerst
bij de Heer prefect en naderhand bij de Gouverneur en wil graag geplaatst worden enz jaar 1816 (5)
Koon J. S. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft
laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als zodanig geformeerd te
worden maar enz. jaar 1815 (2)
Koon J. S. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20 anderen ondertekend
betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te
voete enz. jaar 1815 (2)
Koon J. S. te Leeuwarden schrijft een brief en ondertekend deze en dit heeft te maken met zijn>>> requeste tot bekoming van
betalen van pretensie op deze Stad Franeker wegens het plaatsen van advertentien in de Vriesche Courant van den jare 1811 enz.
enz. en dat hij als gelastigde van zijn vader Koon M. geen pretensie heeft over 1811 enz. enz. jaar 1817 (2)
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Koon J. S. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie
van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz.
jaar 1814 (3)
Koon J. S. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een
door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij
besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de Lanciers ook aanwezig een
verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Koon J. S., op zijn requeste tot bekoming van betalen van pretensie op deze Stad Franeker wegens het plaatsen van advertentien in
de Vriesche Courant van den jare 1811 enz. enz. en dat hij als gelastigde van zijn vader Koon M. geen pretensie heeft over 1811
enz. enz. jaar 1817 (1)
Koon Joh’s Seydel en Ladenius Hendrik Joh’s een brief van de secr. van Binnenlandsche zaken waarin er wordt herinnerd aan het
verzoek van beide enz. jaar 1815 (1)
Koon Johanes Seydel----Ladenius Hendrik Johannes , een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp ; betreft het
behoud van zijn tractement jaar 1815 (3)
Koon M. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van
het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Koon M. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van
het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Koon M. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Koon M.---- Koon J. S., op zijn requeste tot bekoming van betalen van pretensie op deze Stad Franeker wegens het plaatsen van
advertentien in de Vriesche Courant van den jare 1811 enz. enz. en dat hij als gelastigde van zijn vader Koon M. geen pretensie
heeft over 1811 enz. enz. jaar 1817 (1)
Koon M.---- Smeding D. K. en Koon M. Boekdrukkers te Leeuwarden, 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)
Koon M.---- Smeding D. R. & Koon M. te Bergum, hij heeft wegens advertentien een rekening gestuurd van een tegoed aan de
Schout van Bergum enz. jaar 1815 (2)
Koon M.---- Smeding D. R. en Koon M. de Ontvanger Generaal schrijft in een document dat hij tot zijn verbazing vorig jaar een
rekening heeft ontvangen van de 2 genoemde personen voor advertentieen in de Leeuwarder Courant waarvan hij dacht dat deze
gratis waren enz. jaar 1815 (2)
Koon M. voor advertentieen in de Leeuwarder Courant, , staat op een document genaamd: Specifique opgave van kosten bij
gelegenheid ter vervulling van de vacante post van 2e schoolonderwijzer te Workum enz. jaar 1815 (2)
Koon M. wegens advertentieen in de kranten, hij komt voor op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en
fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur
van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
jaar 1814 (7) dossier (88)
Koon Marius, 429 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)
Koon Mathijs---- Smeding Doeke Ritskes en Koon Mathijs van beroep Drukkers en Uitgevers van het Dagblad voor het
Departement van Vriesland thans als ouds bekend onder de naam van Leeuwarder Courant het betreft het abonnemetsgeld en de
tarieven voor advertenties enz. jaar 1814 (2)
Koon Matthijs 54 jaren Brger der stad Leeuwarden. Onderwerp: dat hij in de jaren 1911 een Vriesche krant heeft uitgegeven
waarvan hij zijn gezin van kon onderhouden maar hij werd door de toenmalige heerser de fransche keizer hier uit ontzet enz. enz.
en zijn compagnon Smeding D. R. benoemd en aangesteld werd tot drukker en uitgever van eener Leeuwarder Courant enz. enz.
jaar 1823 (5)
Koon Matthijs Burger en wonendete Leeuwarden geeft te kenne dat hij in de jaren 1811 gedrukt en uitgeeven heeft eene vriesche
courant waarvan hij kon leven met zijn gezin maar toen de Fransen kwamen werd ontzet en hij werd schadeloos gesteld enz. enz.
er worden verder genoemd zijn compagnon Smeding D. R. en de weduwe van Smeding die een rechtzaak aanspant en haar
advocaat Metz P. J. enz. enz. en verzoekt nu een baan als ambtenaar jaar 1822 (5)
Koon Matthijs mede drukker en uitgever van de Leeuwarder Courant geeft in een document aan de Gouveneur van Vriesland met
alle eerbied te kennen dat hij van zijn jeugd af aan opgelegd is tot het redigeren, drukken enuitgeven van een dagblad en als zodanig
tevooren in Holland enz. en datb hij omtrent twintig jaren uit hoofde van familiebetrekkingen en zijnde met een Leeuwarder vrouw
gehuwd enz. dat onder het Fransche juk de vrijheid der Drukkers beperkt is enz. verder genoemd in dit document; zijn wijlen
Compagnon Smeding Doeke Ritskes en de erven van Wijlen Ferwerda Abraham enz. jaar 1814 (4)
Koon Matthijs, het antwoord op zijn request dat hem wordt vrijgelaten om bij vacatures van posten waartoe hij de benodigde
bekwaamheden enz. Jaar 1822 (1)
Koon---- Romar D. Boekenverkoper te Franeker, hij ontvangt een betaling voor het plaatsen van enz. en aan de Heren Smeding en
Koon voor het plaatsen van enz. en aan Koopal J. C. enz. enz. jaar 1814 (3)
Koon T. S. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren
stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij L. met een kolom aanmerkingen
enz. jaar 1817 (6)
Kooning Geert 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)
Kooning Sietzes 154 Makkum 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)
Koop Auke Wijbes, 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
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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)
Koop Auke Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 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 1858 (3) dossier (8)
Koop Auke Wijbes, 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)
Koop Auke Wijbes, 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)
Koop Auke, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van
de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond,
den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de
namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Koop Auke, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van
de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond,
den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de
namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Koop Cornelis, Fuselier 9de afdeeling infanterie * 22-09-1807 Hillegom, 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)
Koop Gose 375 is zijn volgnummer en Diepenheim 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)
Koop Herman komende van Hanover: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te Marssum onderhoud
hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Koop Hnedrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Koop Klaas Senior 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)
Koop Klazen, 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)
Koop P. S. te Veenwouden 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)
Koop P? te Veenwouden, 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)
Koop Pytter 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)
Koop Remmert Wiebes 579 Oudwoude 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)
Koop Rudmer 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Koop Sijbren, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Koop Sybren 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)
Koopal R. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie
(122)
Koopal Albert Cornelis 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)

8375

8380

8280

8386
6626

8379

8214

6241
6383

6380

9190

6081

8380

8211

8285

6275

9921
8365
8285

9187
8285

6047

708-5_25b
20-07-1841

Koopal C. S. te Engelum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid
en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
833-2
Koopal C. S. te Engelum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Menaldu(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
madeel
Gehele provincie (122)
526-1, 25
Koopal C. S. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
949/6
Koopal de weduwe Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn
25-09-1841
en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
487 blz. 10
Koopal Doekele Reimers wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
07-04-1814
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)
806-6
Koopal Harmen Siedses staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende het reserve Bat. Van het 3e
17-08-1841
Regiment Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van hen die in de afgelopen
maand het regiment hebben verlaten enz. jaar 1841 (4)
1028/12
Koopal Harmen Siedzes 49 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling
08-10-1839
Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of
moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
13
Koopal J. C.---- Romar D. Boekenverkoper te Franeker, hij ontvangt een betaling voor het plaatsen van enz. en aan de Heren
09-01-1814
Smeding en Koon voor het plaatsen van enz. en aan Koopal J. C. enz. enz. jaar 1814 (3)
80
Koopal Jan G. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
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)
1
Koopal Jan Jilly Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van
31-01-1814
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)
127
Koopal Janke ---- Schouwstra Abele geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper Pietje
13-01-1920
geb. 21 Maart 1870 Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij
verzoeken vergunning om hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet
etc. etc. jaar 1920 (18)
436
Koopal Joh. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie
29-04-1822
en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen
staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D., Koopal Joh., Siderius
D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E. & Comp., Vries de T. K., Kuur
K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
833-2
Koopal L. C. de weduwe te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in
24-08-1841
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Het Bildt
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
988-3, 40
Koopal R. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 2
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
615-2, 40-1
Koopal R. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
19-06-1840
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (8)
976-A
Koopal R., ---- Koopal Sjoerd Reimers en Feenstra Steven Fokkes wonende te Minnertsga zij worden verzocht door door de
22-10-1816
Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente 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)
22
20- Koopal R., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
10-1882
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
503/23
Koopal Rense, Siersma Klaaske Auke . (zij tekend als Klaske), Koopvrouw te Arum, Request wegens een valse beschuldiging .
00-00-1841
worden ook in genoemd; Rense Koopal en de heelmeester A. Mertens 24-05-1841 (6)
626-15
Koopal Renze het betreft het eerder vermelde proces verbaal en dat het tijd wordt diergelijke onrustbarende daden te stuiten en dat
22-06-1840
de regtbank in de slapheid waarmede soortgelijke daden worden gestraft er herhaling plaats vindt en de straffen maanden worden
uitgesteld in zoodanig geval verkeerd ook Werf van Heslinga van der Auke te Sneek enz. jaar 1840 (4)
735
Koopal Rienk, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
07-06-1918
Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
626-6
Koopal Rinze (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem opgemaakt wegens schandelijke
22-06-1840
mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse, Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes
Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan alwaar hij in de steeg de commiesen met
gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en dat in tegenwoordigheid van Siersma Klaaske
Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en Mertens Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te
Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar zijn eigen zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9)
379
Koopal S. A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
03-06-1819
(3)
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Koopal S. A. ---- Osinga J. S., Koopmans D. H., Koopal S. A. en Dijkstra J. L. zij ondertekenen een brief als Zetters in de
Gemeente Menaam dat zij de leggers van de Dienstboden en van het Paarden en Plaisantgeld niet hebben vertekend om de
volgende reden enz. jaar 1814 (3)
Koopal S. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Koopal S. H. , 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)
Koopal Sjoerd R,. een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het vervoer van Vlees zonder enz. jaar
1824 (1)
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)
Koopal Sjoerd Reimers staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de
Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Koopal Sjoerd 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)
Koopans N. hij ontvangt een betaling voor leverantie van papier, pennen en inkt uit de Landmilitiekas enz. enz. jaar 1814 (2)
Koopen Louis Jacobus van de Lemmer op Leeuwarden verklaard dat er vaarbaar en handzaam weer geweest is deze brief inliggend
in het dossier----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de
handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als
beurtschipper voor ondergetekenden (19 handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als
eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (4) dossier (28)
Koopen Louis, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1875 (2)
Koopers Louis , 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Kooplieden Bolsward, Een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward, Die de
cessieaanvraag steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen Bolsward en
Leeuwarden jaar 1880
Kooplieden Leeuwarden, Een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward, Die de
cessieaanvraag steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen Bolsward en
Leeuwarden jaar 1880
Koopman Jan Heerenveen Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916
Koopman Klaas, 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)
Koopman A. ---- 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)
Koopman Albert Melles , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Beetsterzwaag , arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Koopman Albert Melles----- 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)
Koopman Andries te Pingjum, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz,
jaar 1841 (7)
Koopman Andries, 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)
Koopman Anne Thijsen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814
tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Koopman Anne Thijsen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5)
totaal dossier (22)
Koopman Antoon Andreas 01-10-1838 opgenomen gedeserteerd op 18-10-1840 weer terug 16-11-1840 in het register Weezen van
Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde
vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar
1841 (7)
Koopman Bernard staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
Koopman Bernard, 60 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
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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)
Koopman Bernard, 88 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)
Koopman C. en Eik van S. zijn beedigd als raadslid van Opsterland jaar 1883 (2)
Koopman Dirk Dirks, 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)
Koopman Dirk Dirks, 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 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Koopman Gerard, Kassier, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Koopman Gerardus, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1837 (10)
Koopman Hnedrik, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Koopman J. T. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (27)
Koopman J. T. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Koopman Jan Kesses wegens 200 Elzen, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in
Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811
tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Koopman Jan Met signalement Politiedienaar Schoterland (3)
Koopman Jantje gehuwd met Vries de Jitte, 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)
Koopman Jeen Tabes, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814
no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Koopman K. H.----- Akkerman J. H. te Oosterzee hij wordt benoemd als zetter der belastingen in Oosterzee i.p.v. de heer Koopman
K. H. aldaar die in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om ontslag enz. jaar 1915 (4)
Koopman Karst Klases---- Feenstra H. K. Schout van de Gemeente Oosterzee draagt voor in een door hem ondertekende brief aan
de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Koopman Karst Klases als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt
hij voor als Secretaris Althuis van Sikke enz. jaar 1814 (2)
Koopman Klaas K. 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)
Koopman Klaas M. te Beetgum, Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paarden. Jaar 1824 (4)
Koopman Luitzen Jans boer te Echten , maar de Solvabiliteit is allezins Dubieus , is Borg voor Ketellapper Harmen Beerends ,
Veenman te Echten Proces verbaal van bekeuring en beslaglegging ook wegens onwil en ter kwade trouw, jaar 1841 (5)
Koopman M. F. Koopman van beroep, 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)
Koopman Marinus Jacobs, een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Veenhoop“ gebruik te mogen maken van de
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van
het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)
Koopman Marten Hendriks te Follga, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel stuks hij
is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Koopman Marten Martens, een procesverbaal voor het verzwijgen van een paard jaar 1824 (3)
Koopman N. 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)
Koopman O. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Koopman Petrus Gerardus, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1837 (10)

6101

1311
16-12-1823

6867

11-02-1825
10-A en Bijl.
10-a
771
11-10-1821
35
09-01-1822
10-2A
14-01-1825
1364
01-11-1814

6075
6078
6865
6633

6390

100
10-12-1814

6089

1194 blz. 22
23-12-1822
737-16
07-07-1817

6282

6383
8199

6394

51
01-05-1814
729/5, 290
Bladzijde 4-v
17-07-1839
257
31-03-1815

6628

835
23-06-1814

6661

137 blz. 6
19-03-1817

6840

36-A
blz. 46
22-04-1824

8275

404/32, 229
25-04-1840
196, 199
23-02-1815

6255

9182
8224

9725

9725

9725

9725

605
05-04-1916
1244
06-12-1839
Deel I
Blz. 19
00-00-1866
Deel I
Blz. 22
00-00-1866
Deel I
Blz. 24
00-00-1867
Deel I
Blz. 14
00-00-1865

Koopman Pieter Annes te Hommerts , 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)
Koopman Pieter Annes te Koudum, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen
op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (30)
Koopman s Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4) Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Koopman s Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Koopman s Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen Jaar 1825 (4)met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Koopman S. N. in qualiteit als Administrerende Diaken van de Gereformeerde Gemeente van Scherpenzeel schrijft een brief aan
de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen dat sints eenige uit hun lieden der Diaconij hebben gealimenteerd
Jellis Jochem * Haske en Jellis Barre * 07-07-1799 Heerenveen kinderen van Jelle Jochems en Janke Barres in tijden ngevaard te
hebben met een schip enz. jaar 1814 (3)
Koopman Sake Rinses---- Lijcklama a Nijeholt A. G. en Waringa Dirk Freeks beide Kapitein zijn goedgekeurd door de mannen
van de Landstorm tot de eerste Lt. Colonel en de 2e als Adjudant bij het 5e bataillon , verder wordt genoemd Smeding Harke
Sipkes en Koopman Sake Rinses beide 1e Luitenants benoemd tot Kapitein en Keizer Jan Harmens tot Kapitein wordt aangesteld
enz. jaar 1814 (2)
Koopman Sjouke Johannes te Oldeboorn Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren
met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Koopman Sytse R., Wolkammer te Oosterlittens met (53 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)
Koopman Sytze Rienkes te Oosterlittens staat vermeld in een document Staat der Gelden en goederen van het Arr. Sneek enz. in de
kolom nog ongestort enz. enz. jaar 1814 (5)
Koopman T. F. 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)
Koopman Tjeerd jacobshij 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)
Koopman Tjeerd Rienks---- Elsinga Luitjen-Luitsen Gerrits en Feima Jan Gerbens geadmitteerde Schippers varende als beurt van
Ternaard op Leeuwarden en Dokkum v.v. geven met de meeste eerbied te kennen dat Koopman Tjeerd Rienks van beroep
Koopman te Trenaard wonende zich niet heeft ontzien om op de 20e juni 1814 met de Paarden-Snik van Ternaard naar Dokkum te
laten vervoeren 1500 bundels vlas en dat zij vinden dat enz. jaar 1814 (4)
Koopman Tymen Jakobs 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)
Koopman W. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd 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)
Koopman Wenceslau Douwes Koopman * 13-09-1814 Hindelopen tot de doodstraf veroordeeld, maar enz. , jaar 1840
Koopman Wieberen Jans , Hij staat op de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. wat weer te maken heeft met
het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te Rottum en Boersma
Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en
getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Boersma Sijmen Poppes dat zij moeten
betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als antwoord komt er dat de klagten niet
gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12)
Koopman Wybe Gerrits, 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)
Koopman Y. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met
gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr. 63/9751 jaar 1839
(3)
Koopman Yke Pieter, 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 1866 (2)
Koopman Yke Pieter, 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 1866 (2)
Koopman Yke Pieter, 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 1867 (2)
Koopman Yke Pieter, 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)
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Koopman Yke Pieters, 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 1867 (2)
Koopman, Klaas Koopman te Amsterdam (grondeigenaar) Zijn bezit in Friesland jaar 1839
Koopman, G. E. te Amsterdam betreft plaatsvervanger Nat. Militie. , jaar 1840
Koopmans Gosse 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)
Koopmans H. T. S. 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)
Koopmans Haake Martens, Koopman te Echten, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Koopmans Kerst Klazes in leven gehuwd met Koopmans Jetske Ruurds---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een
ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende
personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd
over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes,
Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes
enz. jaar 1840 (5)
Koopmans Linse Jans , 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)
Koopmans Matthijs Veldwachter Peperga Met Signalement, jaar 1916
Koopmans ,Durk Martens Landbouwer te Marrum, een procesverbaal , overtreding betreffende een paardekar bespannen met een
zwart langstaartpaard enz. jaar 1841 (4)
Koopmans ….? De weduwe, 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)
Koopmans ….? ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de
Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (3)
Koopmans A. D. te Oosterwierum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel 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)
Koopmans A.---- Doper Jacob Johannes, zijne kinderen overboord en verdronken geschouwd door de Med. Doctor Koopmans A.
en Hofstra …? Chirurgijn te Balk en Focke F. W. Voorschotten , Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden
van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Koopmans A. G. te Ferwerd 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)
Koopmans A. J. en Groot de Salomon Magnus schrijven een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement
van Vriesland namens Heeren de Commissarissen der Israëlische Gemeente te Bolsward dat zij verzoeken dat er wordt gelast een
somma van 180 francs van hunne gemeente in te vorderen enz. jaar 1814 (3)
Koopmans A. K. 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)
Koopmans A. K. te Nijland staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland
van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Koopmans A.---- Koopmans N. de Gouverneur van Groningen heeft berigt dat voornoemde heeft afgezien om zijnen te
Veenhuizen uit besteden broeder Koopmans A. enz. jaar 1840 (2)
Koopmans A. M. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Koopmans A. M. 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)
Koopmans A. M. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie
met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (2)
Koopmans A. M. 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)
Koopmans A. M. 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
Koopmans A. M. te Beetsterzwaag staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
Koopmans A. S. 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)
Koopmans A. wonende in wijk A. 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
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benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Koopmans A. wonende in wijk A. 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)
Koopmans Aaltje Lourens, 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)
Koopmans Abraham uit een huis in de opgang van de Nieuwebuuren,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.
Koopmans Adam Izaks---- Groot de Salomon Magnus en Koopmans Adam Izaks voormalige Commissarissen Surveillanies thans
administrateuren der Israëlische gemeente te Bolsward en aldaar woonachtig en de behoeftenis van de kerk voor de armen, doch dat
sedert 1809 van tijd tot tijd door de begoedigste leden onder allerlei niets beduidende voorwensels is geweigerd te worden te
betalen enz. jaar 1814 (3)
Koopmans Adam J. 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)
Koopmans Adam Y. de erven staan 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)
Koopmans Adam Y. de erven staan 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)
Koopmans Adam, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten
en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Koopmans Albert---- Dagen Dirk Foddes en Koopmans Albert, drie declaratie’s over 1820 en 1821 van de Hoofdbestuurders van
het Bedelaars Gesticht te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz aan het bestuur van de Stad Hindelopen,
Jaar 1823 (1)
Koopmans Albert Melles 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)
Koopmans Albert Melles Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Koopmans Albert Melles 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)
Koopmans Albert Melles 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)
Koopmans Albert Melles 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 de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter
betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (6)
Koopmans Albert Melles 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 de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter
betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (6)
Koopmans Albert Melles 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)
Koopmans Albert Melles te Akkrum 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)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar in
het district Heerenveen, met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag 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)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, 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)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, 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)
Koopmans Albert Melles te Beetsterzwaag, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Koopmans Albert Melles wordt vermeld in 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 vierde kwartaal 1822 en zulks
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om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Koopmans Albert Melles wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om
te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (4) dossier (18)
Koopmans Albert Melles, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Koopmans Albert Melles, 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)
Koopmans Albert Melles, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818
(4)
Koopmans Albert Melles, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Koopmans Albert Melles, Griffier, 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)
Koopmans Albert Melles, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Koopmans Albert Melles, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Koopmans Albert Melles, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Koopmans Albert Melles, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Koopmans Albert Melles, 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)
Koopmans Albert Melles, 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)
Koopmans Albert Mellesz., tot Auditeur hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr.
Heerenveen enz. jaar 1814 (2)
Koopmans Albert Siedzes 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)
Koopmans Andr. 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)
Koopmans Ane F., Koopman te Winsum met (53 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)
Koopmans Anne Gabes 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)
Koopmans Anne Gerbens 37 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Koopmans Anne Gerbens 550 Ferwerd 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)
Koopmans Anne Meinens Koopman te IJlst een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens het
frouduleuse vervoer van zout jaar 1824 (2)
Koopmans Anne Piers---- Knossen Jeltje huisvrouw van Koopmans Anne Piers van beroep Boer onder Sneek geeft samen met
anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te
kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839 in leven weduwe
van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek enz. er
komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer, enz. jaar 1840 (5)
Koopmans Anne Piers---- Knossen Jeltje huisvrouw van Koopmans Anne Piers van beroep Boer onder Sneek geeft samen met
anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te
kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839 in leven weduwe
van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek enz. er
komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer, enz. jaar 1840 (5)
Koopmans Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1915 (3)
Koopmans Anske , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden
vergelijkend examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van
stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden er
genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,
Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H.,
Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
Koopmans Anske Luikes 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)
Koopmans B. dochter van Drielsma A. A. Broodbakker te Leeuwarden Onderwerp een boete jaar 1841 (2)
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Koopmans Bernard, 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)
Koopmans Bindiks Sijbes, eigenaar van een overdekt Schuitschip volgens metingen enz. hij staat vermeld op de Patenten Legger
inhoudende de aanwyzing der Patentschuldigen in de Gemeente van Workum voor den jare 1824 4e kwartaal enz. jaar 1825 (10)
Koopmans Budde Jittes---- Jong de Jan Douwes te Heerenveen en Jong de Pieter Annes beide te Heerenveen en Koopmans Budde
Jettes te St. Johannesga en Bles Hendrik K. te Joure staan vermeld in een document van Procesverbalen of acten van schatting
personele belasting enz. jaar 1825 (3)
Koopmans C. L. te Huizum , Verhuurder van Motorboten te Leeuwarden aan de Emmakade Z.Z. 62 verzoekt in een
handgeschreven en door hem ondertekende brief om met de motorboot “Rival” met eene grotere snelheid te mogen varen dan is
voorgeschreven enz. enz. tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz., jaar 1911 (9)
Koopmans Charlotte 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)
Koopmans D. , 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)
Koopmans D. 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)
Koopmans D. H. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de oude
schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2
Koopmans D. H.---- Osinga J. S., Koopmans D. H., Koopal S. A. en Dijkstra J. L. zij ondertekenen een brief als Zetters in de
Gemeente Menaam dat zij de leggers van de Dienstboden en van het Paarden en Plaisantgeld niet hebben vertekend om de
volgende reden enz. jaar 1814 (3)
Koopmans D. H., Staat vermeld als zetter met zijn handtekening op een document van Landeigenaren te Menaldum met
vermelding van soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6)
Koopmans D. K. , 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 besuit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Koopmans D. M. het betreft een mandaat voor een bedrag van f. 13.- enz. jaar 1840 (3)
Koopmans D. M. het betreft een mandaat voor een bedrag van f. 13.- enz. jaar 1840 (3)
Koopmans D. M. 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)
Koopmans D. M. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Koopmans D. M. te Oudega staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland
van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Koopmans de weduwe te Oosterwierum als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Koopmans Diemer Pieters 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)
Koopmans Dirk D. , 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)
Koopmans Dirk D. moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Koopmans Dirk Dirks, 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)
Koopmans Dirk M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Dirk M. 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)
Koopmans Dirk Martens , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Beetgum en zijnde overleden , in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Koopmans Dirk Martens te Menaldum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Koopmans Dirk Martens te Menaldum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Koopmans Dirk Sijtzes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de
Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
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Koopmans Dirk Sydses te Minnertsga 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)
Koopmans Dirk Willems 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)
Koopmans Dirkje, Renteniersche te Bozum met (47 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)
Koopmans Doede Koopman van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Koopmans Douwe Sybes, alle militairen uitgezonderd voornoemde omdat hij ziek is en een attest heeft van de Genees en
heekmeester de Heer Flietstra P. W?. zijn onder geleide eener policie beambte naar Leeuwarden gebracht enz. jaar 1825 (2)
Koopmans Douwe Sybes, 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)
Koopmans Durk Martens---- Koopmans M. D. te Marrum het betreft een Bekeuring bij Proces Verbaal wet op de Patentregt op 22
april 1841 door de commiesen Bosma Wiebe Hendriks en Eisma Djurre wegens een Kar bespannen met een Zwartlangstaart Paard
aanvoerende Steenen tot de Nieuwe aangelegde Kerk enz. welks naam was Koopmans Durk Martens Landbouwer te Marrum enz.
jaar 1841 (7)
Koopmans E. K. de weduwe te Oosterzee 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)
Koopmans E. K. de weduwe te Oosterzee 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)
Koopmans E. K. te Oosterzee staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland
van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Koopmans E. P. te Engwier 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)
Koopmans E. P. te Engwierum 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)
Koopmans Ede P. te Engwier staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland
van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Koopmans Eelke P. 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)
Koopmans Eelke, 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 1894 (2)
Koopmans Eling Kerstes---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met
een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk
Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser
Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als
erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5)
Koopmans en Beintema---- Beintema en Koopmans Rijwielhandelaren te Leeuwarden gezien hun verzoekschrift wordt er
vergunning verleend om met hun motorboot “Hilda” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1908 (1)
Koopmans F. A. te Baard 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)
Koopmans F. Ane Koopman van beroep, 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)
Koopmans F. H. , 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)
Koopmans F. H. te Akkrum 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)
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Koopmans F. J. te Sloten hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave
van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden,
Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
44 / 618
Koopmans F. J... te Hommerts hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben
30-12-1915
tegen de volgende vergunning :
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de
bermen van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (14)
680
Koopmans F. P. te Oppenhuizen------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele
07-04-1879
Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd enz.
enz., jaar 1879 (4)
379
Koopmans F. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
900-3
Koopmans Fake W. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
04-09-1815
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)
900-5
Koopmans Fake W., Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; Kohier van Quotisatie
04-09-1815
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)
153-A
Koopmans Feike---- Bonnes Johannes Reins, hij is onder Surveillance van de Sergeant Koopmans Feike opgezonden uit hoofde
15-05-1814
van zijne toevallen onbekwaam tot den Militaire dienst enz. jaar 1814 (1)
30-C
Koopmans Feike, 125 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit
gehuwden D. 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
21-05-1824
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)
410-4
Koopmans Feitsje Nannes weduwe van Vaart van den Wiebren Pieters te Sloten verzoekt voor haar en de verdere erfgenamen van
27-04-1841
Koopmans Sjoerd Nannes overleden te Nijetrijne 15 januari 1841 3 maanden uitstel enz. jaar 1841 (2)
398
Koopmans Femmetje Klazes, Bijlsma Antje Martens 29 jaar geb. te Workum d.v. Marten Martens Bijlsma en van Zwaantje
00-00-1818
Scheltes wonende te Lemmer, die zich bevind in het tuchthuis te Leeuwarden en daar een kind bij zich heeft en wel Femmetje
Klazes Koopmans geb. Lemmer doch in onegt geteeld bij Klaas Sijmons Koopmans geb. en wonende te Lemmer mede alhier
gedetineerd enz. (1) jaar 1818
71/6
Koopmans Femmetje te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de
27-01-1815
boedel van ---- Tibma Jouke Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter
huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van zijn bezittingen en
huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een
bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
480
Koopmans Fetze W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
06-07-1820
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Koopmans Fetze W. , 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)
938 blz. 5v
Koopmans Folkert Pieters Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
30-11-1815
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
827
Koopmans Frank Pieter staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
20-11-1817
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 (3)
691/12
Koopmans Freek Pijters Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van
15-07-1841
Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
729/5, 290
Koopmans Freerk A. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 33-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Koopmans G. G. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 3
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
958/2 211
Koopmans G. G. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 7
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
958/2 211
Koopmans G. H. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
Bladzijde 8>> gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
17-09-1839
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
888
Koopmans G. H. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene uitgaven
09-09-1815
van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
729/5, 290
Koopmans G. J. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 16-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
1070-8
Koopmans G. R. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
580-622
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)
966/7 en
Koopmans G. R. te Scharnegoutum 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 deze eene
Bladzijde 11
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Koopmans G. R. te Scharnegoutum staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van
Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die
personele belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca.
750 namen (13)
Koopmans G. T. Rentenier van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Koopmans G. 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)
Koopmans Gabe Annes 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)
Koopmans Gabe Annes 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)
Koopmans Geert Pieters hij moet zich ten spoedigste aanmelden bij de administratie van het 8e Regiment Infanterie te Leeuwarden
enz. jaar 1841 (3)
Koopmans Gelt Pieters 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)
Koopmans Gerbe, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Koopmans Gerben H. te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren
benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Koopmans Gerben Hijltjes 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)
Koopmans Gerben Hyltjes , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Holwert ,
enz. enz. jaar 1822 (2)
Koopmans Gerben Hyltjes Koopman te Holwert 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)
Koopmans Gerben Hyltjes te Holwert, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Holwert in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Koopmans Gerke, 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)
Koopmans Gerrit Gerbens 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)
Koopmans Gerrit Wiebes 398 Woudsend 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)
Koopmans Gosse Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Gosse 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)
Koopmans Gosse, Boer te Bozum met (47 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)
Koopmans Gosse, 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)
Koopmans Gosse, 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)
Koopmans H. 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)
Koopmans H. E. 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)
Koopmans H. E. te Tirns 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)
Koopmans H. F. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Koopmans H. G. , Hij tekent als Gemeenteraadslid van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als
Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren
1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
480
Koopmans H. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Koopmans H. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
584
Koopmans H. S. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
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)
1074-9
Koopmans H. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
29-10-1840
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
958/2 211
Koopmans H. S. te Brantgum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
Bladzijde 9
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
17-09-1839
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
36-A
Koopmans H. T. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
blz. 12
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
22-04-1824
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)
7-A blz. 5
Koopmans H. T?. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
18-02-1824
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
18-A blz. 41
Koopmans H. te Echten wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
21-01-1824
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)
958/2 211
Koopmans H. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
Bladzijde 8>> gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
17-09-1839
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
23-A
Koopmans Haake Martens te Echten een gesloten transactie jaar 1824 (2)
06-08-1824
322
Koopmans Hable Excepteur der Belastingen van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar
20-03-1817
1817 (4)
594
Koopmans Haeble ontvanger der belastingen te Workum wordt aangesteld te Balk i.p.v. Keuchenius Gosiunus enz. enz. jaar 1820
31-08-1820
(1)
629
Koopmans Haeble ontvanger der belastingen te Workum wordt aangesteld te Balk i.p.v. Keuchenius Gosiunus enz. enz. jaar 1820
02-09-1820
(1)
14-A
Koopmans Harke Martens , Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd
08-11-1824
met Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6)
424-17
Koopmans Harmen E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
25-05-1821
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)
457
Koopmans Harmen Ennes hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
13-05-1815
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)
80
Koopmans Hein P. de weduwe te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de
23-04-1814
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)
18-A blz. 43
Koopmans Hendr P. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
18-A blz. 39
Koopmans Hendrik te Follega wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
377/28, 14
Koopmans Hendrik Tjeerds wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het
19-04-1841
reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den
Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar
1841 (5)
377/28, 3
Koopmans Hendrik Tjeerds wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
19-04-1841
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
377/28, 14
Koopmans Hendrik Tjeerds wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het
19-04-1841
reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den
Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar
1841 (5)
377/28, 3
Koopmans Hendrik Tjeerds wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
19-04-1841
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)

9181
6838

8199

8285

1923
01-11-1915
7-A bijlage 1
Mannen
Correctioneelen
26-03-1824
729/5, 290
Bladz. 34-v
17-07-1839
615-2, 25,1
19-06-1840

8309

1102-9
06-11-1890

6401

860-1-3+6
31-10-1815

9184

699
05-06-1917
379
03-06-1819
988-3, 11
Bladzijde 2
26-09-1839
453
03-05-1822
25-A
05-01-1825
6-A
16-12-1824
28-03-1825
18-A
517-11, 2
19-05-1840

6047
8211

6082
6864
6862
6871
8280

8280

517-11, 2
19-05-1840

8280

526-1, 11
22-05-1840

3575

16
11-11-1878
729/5, 290
Bladzijde 2
17-07-1839
708-5_11
20-07-1841

8199

8375

8285

615-2, 11-1
19-06-1840

8386

949/11
20-09-1841

8386

949/38
20-09-1841

9182

44/605
30-12-1915

Koopmans Herre, 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)
Koopmans Hidde T., 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)
Koopmans Hotze T. te Oosterwierum 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)
Koopmans IJ. D. de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Koopmans IJbeltje---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met een
verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk
Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser
Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als
erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5)
Koopmans IJnia Geerts hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende
het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie
District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Koopmans IJtje, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Koopmans J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Koopmans J. R. te Marrum, 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)
Koopmans 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)
Koopmans J. A. , Slagter te Oosterzee , hij is bekeurd vanwege het in huis hebben van enige stukken geslacht vee zonder daar de
benodigde vergunning voor te hebben enz. enz. jaar 1825 (2)
Koopmans J. A. te Sloten---- Dijkstra J. P. slachter te Oosterzee, Een transactie ten einde vervolging wegens een proces verbaal te
voorkomen, wegens het slachten van een varken zonder papieren, jaar 1824 (3)
Koopmans J. A. van beroep Slijter betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 22 november 1824 door de
beambten te Lemmer wegens in zijn huis enige stukken geslagt vee enz. enz. jaar 1825 (3)
Koopmans J. A. 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. Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Koopmans J. A. 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. Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Koopmans J. D. 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)
Koopmans J. Ferwerd Schipper op de Hoop van Zegen vermeld in een document met als onderwerp:: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Koopmans J. G. te Ferwerd 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)
Koopmans J. G. te Ferwerd 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)
Koopmans J. G. te Ferwerd 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)
Koopmans J. G. te Ferwerd, 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
Koopmans J. G. te Holwerd, 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)
Koopmans J. heeft bezwaar terwijl alle aanliggende eigenaren hebben geen bezwaar tegen de volgende vergunning : (maar
geeftlater toch toestemming)
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de
bermen van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (14)
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Koopmans 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)
Koopmans J. 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)
Koopmans J. J. Junior te Vrouwenparochie, 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)
Koopmans J. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Koopmans J. J.,---- Mooy R. L.. en Koopmans J. J., Onderwerp: hun Request van de 21e dezer hun ingediende request deugdelijk
is enz. maar dat hen geen 5 % interest is beloofd enz. jaar 1816 (2)
Koopmans J. K. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn
in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Akkrum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
Koopmans J. L. te Oosterwolde, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Koopmans J. S., 25 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen
ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Koopmans J. T. te Lutkewierum 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)
Koopmans J. te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de
volgende vergunning :
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de
bermen van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (14)
Koopmans J. W. gehuwd met Bohme Johanna, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(4)
Koopmans J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de
beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 18301840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Koopmans J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de
beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 18301840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Koopmans Jacob Pieters Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Koopmans Jan Alberts te Sonnega, 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)
Koopmans Jan E., 116 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)
Koopmans Jan E., 224 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)
Koopmans Jan Hendriks 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)
Koopmans Jan Lenses---- Prakken A. B. (Albert Berends) Schout van de Gemeente Oosterwolde ondertekend een brief en wil
voordragen Koopmans Jan Lenses als Secretaris in plaats van de overleden Secreatris Veening Gabe Jolles enz. jaar 1814 (1)
Koopmans Jan Lenzes Erfgezetenen te Oosterwolde, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Oosterwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Koopmans Jan Lenzes 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)
Koopmans Jan Lenzes, Koopman te Oosterwolde , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Oosterwolde enz. enz. jaar 1822 (3)
Koopmans Jan Lenzes, Koopman te Oosterwolde Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Koopmans Jan Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (5)
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Koopmans Jan Nannes komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Koopmans Jan te Sint Annaparochie 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)
Koopmans Jan, Agent van Politie 2e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Koopmans Jan, Rinsma Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een erfenis,
waarin genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, Doetje
Ferwerda, Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met handtekeningen van Grietje
Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, M. B. Hilarius, J. Coopmans en
….? Tresling , Jaar 1814
Koopmans Jelle J. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Koopmans Jelle Jeltes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende
reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair
enz. over jaar 1814 (5)
Koopmans Jelle Johannes en Koopmans Sjouke Johannes van beroep Koopman zij zijn eigenaar van de Zathe (Boerderij) volgens
verklaring volle neven enz. enz. jaar 1814 (2)
Koopmans Jelle Johannes---- Mooy Rienk Lucas en Koopmans Jelle Johannes beide kooplieden wonende te Oldboorn schrijven en
tekenen een brief als request, dat zij in 1814 in Februari aan de Heeren Hesling K. ( Klaas) destijds Schout van genoemde gemeente
en Wier van der Reinder Ruurds en Bottema Sipke Johannes toen leden van de raad van genoemde gemeente hebben verkocht en
geleverd 2 Dragonderpaarden en dat hun declaratie (bijgevoegd) nog steeds niet betaald is enz. enz. jaar 1816 (5)
Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van
ontlasting op de personele belasting met een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser
Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar
kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans
IJbeltje alle te Oosterzee wonende als erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar
1840 (5)
Koopmans Jetze F. te Oosterend 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)
Koopmans Joh’s Pieters 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)
Koopmans Johannes Martens te Beetgum , wordt voorgesteld als vervanger van Koopmans Dirk Martens , Hij staat op een
document van Zetters in het District van ontvang Beetgum en zijnde overleden , in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz.
jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Koopmans Johannes, 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)
Koopmans K. G. 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)
Koopmans K. H. te Akkrum 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)
Koopmans K. J. te Warga 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)
Koopmans K. J. te Warga staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van
17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
Koopmans K. J. te Warrega (Warga) 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)
Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met een verklaring van de
Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk Antje Martens
weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser Wicher Michiels,
Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als erfgenamen van Koopmans
Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5)
Koopmans K. K. de weduwe te Oosterzee 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)
Koopmans K. K. de weduwe te Oosterzee staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten
van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen
die personele belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met
ca. 750 namen (13)
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Koopmans K. K. te Engelum 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)
Koopmans K. K. te Oosterzee 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)
Koopmans K. M. te Engelum 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)
Koopmans K. te Oosterzee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Koopmans Karst Jans te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met
de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)
Koopmans Kerst K. , 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)
Koopmans Klaas , boterkoper te Bozum de Schout gelast hem om te betalen enz. jaar 1814 (1)
Koopmans Klaas K. hij wordt voorgedragen als candidaat voor het Collegien van Zetters in de Gemeente Lemmer en Oosterzee ter
completering enz. enz jaar 1825 (3)
Koopmans Klaas M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Klaas Martens Herbergier te Beetgum Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5)
Koopmans Klaas Martens Koopman te Beetgum gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens
verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Koopmans Klaas Siemens---- Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Koopmans Klaas Siemens Werkman te Lemmer onderwerp; vrijwilliger bij de infanterie
tijdens de Belgischen Opstand en verzoekt om enz. jaar 1841 (5)
Koopmans Klaas Siemons te Lemmer, onderwerp een request , jaar 1841 (1)
Koopmans Klaas Sijmons 397 Lemmer 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)
Koopmans Klaas Symons, Bijlsma Antje Martens 29 jaar geb. te Workum d.v. Marten Martens Bijlsma en van Zwaantje Scheltes
wonende te Lemmer, die zich bevind in het tuchthuis te Leeuwarden en daar een kind bij zich heeft en wel Femmetje Klazes
Koopmans geb. Lemmer doch in onegt geteeld bij Klaas Sijmons Koopmans geb. en wonende te Lemmer mede alhier gedetineerd
enz. (1) jaar 1818
Koopmans Klaas te Amsterdam, verzoekschrift handgeschreven met handtekening onder de brief, jaar 1841
Koopmans Kornelis Lambertus echtgenoot van ----Hettinga Tromp van Rinske geb. Vos verzoekt ondersteuning vanwege de
behoeftige omstandig heden waarin het gezin zich bevind, nadat haar echtgenoot Kornelis Lambertus Koopmans na ongelukkige
omstandigheden zijn werk als Goud en Zilversmid te Sneek he eft moeten opgeven enz. enz. Tevens een misverstand over haar
naam zij heet geen Tromp maar Vos enz. enz, jaar 1841 (5)
Koopmans L. 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)
Koopmans L. 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)
Koopmans L. krijgt de post Scheepsmeter en Ykmeester te Sneek enz. jaar 1815 (3)
Koopmans L. 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)
Koopmans L. Schoolmeester te Sneek het betreft een nader onderzoek betreffende de beschuldigingen ten aanzien van hem welke
zich in qualiteit van Ykmeester of Schaapsmeter zouden hebben enz. jaar 1814 (1)
Koopmans L., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens
een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha,
Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van
Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam
in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Koopmans L.? M. 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)
Koopmans Lambartus 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)
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Koopmans Lambertus gewezen Schoolmeester te Sneek staat vermeld in een brief van de Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat voornoemde is veroordeeld wegens herhaalde knevelarijen
als Scheepsmeter en IJkmeester in het arr. Sneek enz. jaar 1815 (3)
Koopmans Lambertus 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 378
Koopmans Lambertus van beroep Scheepsmeeter en Ykmeester in het arr. Sneek, hij is thans in het Blokhuis te Leeuwarden
Gedetineerd en de misdaad die ten laste is gelegd is knevelarij en de beschuldiging gegrond is bevonden zijn requeste retoer dat is
gewezen van de hand jaar 1814 (1)
Koopmans Lambertus van beroep Scheepsmeeter en Ykmeester in het arr. Sneek, hij is thans in het Blokhuis te Leeuwarden
Gedetineerd en de misdaad die ten laste is gelegd is knevelarij en de beschuldiging gegrond is bevonden zijn requeste retoer dat is
gewezen van de hand jaar 1814 (1)
Koopmans Lambertus, Scheepsmeter en Ykmeester thans gevangen in het Blokhuis te Leeuwarden jaar 1814 (1)
Koopmans Lebele Ontvanger der Directe Belastingen te Workum hij schrijft een brief aan de Koning over de post die hij nu
waarneemt dat hem die is beloofd en dat met meerderheid van 1 stem de Heer Sluyterman Paulus zal worden aangesteld enz. enz.,
en ontvangt bericht terug dat hij deze post mag blijven waarnemen enz. jaar 1816 (6)
Koopmans Lense 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)
Koopmans Lense Jans 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)
Koopmans Lenze Jans te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete
vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2)
Koopmans Louw, 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)
Koopmans M. 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)
Koopmans M. D. te Marrum het betreft een Bekeuring bij Proces Verbaal wet op de Patentregt op 22 april 1841 door de commiesen
Bosma Wiebe Hendriks en Eisma Djurre wegens een Kar bespannen met een Zwartlangstaart Paard aanvoerende Steenen tot de
Nieuwe aangelegde Kerk enz. welks naam was Koopmans Durk Martens Landbouwer te Marrum enz. jaar 1841 (7)
Koopmans M. H. te Follega 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)
Koopmans M. J. , Gemeenteveldwachter te Huizum 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)
Koopmans M. J. staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg
G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort
van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Koopmans M. J. te Beetgum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid
en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Koopmans M. J. te Beetgum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Koopmans M. J. 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)
Koopmans M. J. te Beetgum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Koopmans M. J. 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)
Koopmans M. J. 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)
Koopmans M. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Koopmans M. M. te Oosterend 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)
Koopmans M. M. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene

27-08-1839
8308

1070/8
no. 268
26-10-1840

6276

1102-2
18-12-1816
371
20-04-1815

6256

9414

94
08-01-1902

9180

330-39
17-02-1915
30-C
gehuwden D.
21-05-1824

6843

6843

30-C
gehuwden D.
21-05-1824

6282

737-19
07-07-1817

6262

952-11
28-09-1815

8308

1066-6
28-10-1840
500
09-04-1814

6626

6262

952-11
28-09-1815

6262

952-15
28-09-1815

8210

966/7 en
881/14
Bladzijde 2
27-08-1839
1083/2 no.30
22-10-1839

8217

8224

1244
06-12-1839

6418

248-A
8e blz.
Nom. Staat
02-06-1817
287-C 3e
Bataillon
28-06-1817

6419

6246

547
25-06 -1814

6247

606
05-07-1814

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)
Koopmans M. M. te Oosterend staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van
Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die
personele belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca.
750 namen (13)
Koopmans Marten D. moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Koopmans Marten---- Meijer Marcus Adams , Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te Leeuwarden de
heer Eekma J. , dat hij van mening is dat voornoemde in regten berekkelijk de aangifte van het Twente Rier inplaats van een Koe
te ageren enz. enz. en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene actie behoort te worden geïnstitueerd deze bestaan
hierin dat blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , Stienstra Jochum Jans, Bouma Geele, de z.g.n. Twenter Rier van
de geboorte af tot aflevering aan Meijer Marcus Adams door den laatste enz. enz. en deze attestatie afgegeven door Jans Haring en
Bootsma Sijne R. enz. enz, jaar 1815 (3)
Koopmans Martinus Johannes, hij staat vermeld op een staat van het gehele Politiepersoneel van Leeuwarderadeel allemaal
Veldwachters met Signalement zoals standplaats , geboortejaar, dagtekening benoeming , bezoldiging, vroegere Burgerbetrekking
enz. enz. enz. jaar 1902 (3)
Koopmans Matthijs Met signalement Veldwachter Weststellingwerf , jaar 1915 (3)
Koopmans Meijer, 443 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)
Koopmans Meijer, 799 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)
Koopmans Meye F., Koopman te Winsum met (53 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)
Koopmans N heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Koopmans N. de Gouverneur van Groningen heeft berigt dat voornoemde heeft afgezien om zijnen te Veenhuizen uit besteden
broeder Koopmans A. enz. jaar 1840 (2)
Koopmans N.---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Provisioneel Schout van Lemmer ondertekend een brief aan
de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat bij zijn aankomst in Lemmer enig geschil bestond tusschen de voormalige Maire
en den Schoolonderwijzer de heer Koopmans N. de laatste alhier beroepen in 1796 op een traktement van f. 160.= en vrij wonen in
het Schoolhuis maar dat hij nu huur moet betalen enz. jaar 1814 (2)
Koopmans N. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Koopmans N. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Koopmans N. J. te Oosterzee 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)
Koopmans N. 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)
Koopmans N. wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met
gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr. 63/9751 jaar 1839
(3)
Koopmans Na?de te Haskerdijk 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)
Koopmans Nardus 58 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat
van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat.
Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Koopmans Nicolaas Openbaar Onderwijzer der jeugd in de Lemmer een door hem geschreven en getekende brief met als
onderwerp dat hij i.p.v. een heel jaar, maar een half jaar als ondermeester zal en het daar niet mee eens is ook de behandeling van
de brief door de gemeente en het antwoord van de Provisionele Schout der gemeente Lemmer daar wordt ook in genoemd Berg
van de R. 2e Schoolhouder enz.enz. enz. jaar 1814 (10)
Koopmans Nicolaas Openbaar Onderwijzer der jeugd in de Lemmer een door hem geschreven en getekende brief met als
onderwerp dat hij i.p.v. een heel jaar, maar een half jaar als ondermeester zal en het daar niet mee eens is ook de behandeling van
de brief door de gemeente en het antwoord van de Provisionele Schout der gemeente Lemmer daar wordt ook in genoemd Berg
van de R. 2e Schoolhouder enz.enz. enz. jaar 1814 (10)
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Koopmans Nicolaas, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Koopmans O. Handgeschreven brief met handtekening van de Veearts O. Koopmans te Dronrijp, jaar 1840 (3)

Koopmans O. Kermeester der Dekhengsten komt voor in het dossier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een
geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Koopmans O. Keurmeester de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek
Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Koopmans O. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Koopmans O. Veearts 1e Klasse schrijft in een door hem ondertekende brief dat bij Baarda Sijbe Gerlofs van beroep Landbouwer
onder Menaldum twee jonge runderen onderzocht en is aangetast door een ziekte enz. jaar 1839 (9)
Koopmans Oege Provincialen Keurmeester der Dekhengsten een Betaling van zijn reis en verblijf kosten wegens zijn reis naar
Ameland enz. jaar 1840 (5)
Koopmans Oege te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Koopmans Oege van beroep Veearts der 1e klasse en Keurmeester der Dekhengsten wonende te Dronrijp ondertekend een brief aan
de Gouverneur dat hij tot zijn grote verwondering geen betaling van zijn ingediende koste over 1840 0ntvangt enz. jaar 1841 (3)
Koopmans Oege wonende Schavenek te Leeuwarden eigenaar van een motorbootje “Swaeltsje” in een handgeschreven en door
hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland harder te mogen varen dan
gebruikelijk enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (5)
708-5_8
Koopmans P. D. te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
20-07-1841
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)
28-03-1825
Koopmans P. H. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van
31-A
de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)
84
Koopmans P. H.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
15-11-1894
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl
enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers
Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
14-A, 7
Koopmans P. R. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en
12-02-1824
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)
958/2 211
Koopmans P. T. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
Bladzijde 8>> gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
17-09-1839
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
84
Koopmans P.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia”
15-11-1894
krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in
het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker
Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
716-3_1J
Koopmans Petrus Gerard 19-04-1837 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
22-07-1841
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
248 blz. 5
Koopmans Pieter Annes te Hommerts hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
07-09-1822
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)
80
Koopmans Pieter E. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
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)
453
Koopmans Pieter F. , , 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)
938 blz. 5v
Koopmans Pieter Gelts Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
30-11-1815
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
424-17>>
Koopmans Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
1176-6
Koopmans Pieter Hyltjes te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren
06-12-1814
benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Deel 2
Koopmans Pieter naar de Oostzee , Regiment Grenadiers en Jagers, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
Blz. 85
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
00-00-1890
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
824-5
Koopmans Pieter Nannes arbeider te Oosterzee, hij is veroordeeld wegens mishandeling togt een gevangenisstraf van 6 maanden
21-08-1841
enz. enz. jaar 1841 (2)
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Koopmans Pieter op de Wilde Vaart, Grenadiers en Jagers, 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)
Koopmans Pieter P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Pieter P. , 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)
Koopmans Pieter P. , 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)
Koopmans Pieter Tjallings Dijkgecommitteerde 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 der Ternaarder ZeedijkPolder ,
jaar 1841 (6)
Koopmans Pieter Tjallings Dijkgecommitteerde 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 der Ternaarder ZeedijkPolder ,
jaar 1841 (6)
Koopmans Pieter van beroep Landbouwer te Wijnaldum met ter kennisgeving van zijn verlangen om met een Merrie Veulen van
echt Vriesch ras door de Provincie te worden begiftigd enz. jaar 1839 (8)
Koopmans Popke te Wormerveer, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Koopmans Popke Wormerveer Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland., jaar 1917 (3)
Koopmans R. benoemd tot voorzitter van de Kamer van Koophandel te Franeker jaar 1917 (3)
Koopmans R. F?. ---- Hoeksra Reinder Jans. in qlt. Als Administrerend Armvoogd van den dorpe Ternaard , hij heeft deze post
aanvaard op 17 Mei j.l. maar vond dien met bezwaard met aanmerkelijke schulden aan de leveranciers enz. de heer Jaarsma O. K.
heeft geweigerd de post van adjunct Armenvoogd te aanvaarden enz. enz. ook heeft men nog 4 personen en wel Koopmans R. F?. ,
Postumus R, Hellema D. A. en Hesling I?. J. deze personen aarzelen om enz. enz. verder worden er genoemd Alberts Dirk te
Hantum , Jaar 1814 (3)
Koopmans R. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Koopmans R. R. te Grouw 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)
Koopmans R. S. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Koopmans R. S. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Koopmans R.---- Schreurs Teunis Wolters Doopsgezind Leeraar te Tjallebert, een handgeschreven brief met zijn handtekening
betreffende een attest vande Doopsgezinde kweekschool te Amsterdam waaruit blijkt dat hij werkelijk leeraar is geschreven en
getekend door de Hoogleeraar in de Godsgeleerdheid Koopmans R. enz. jaar 1819 (3)
Koopmans R. T. ---- Hoekstra R. J. , Hij heeft zijn post als Armvoogd aanvaard en met merkelijke schulden van jaren bezwaard
heeft gevonden enz. en zijn Adjunct Armvoogd is gestemd Jaarsma Oege Cornelis die weigerd de post te aanvaarden enz. enz. en
bij meerderheid van stemmen Koopmans R. T. , Posthumus R., Stellema D. A. en Hesseling S. J. om overeenkomstig den
Dorpsbehoeften enz. enz. jaar 1814 (5)
Koopmans R. T. ---- Hoekstra R. J. in qlt als administrerende Armvoogd van den Dorpe Ternaard, Schrijft en ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland en heeft deze post op 17 mei j.l. aanvaard maar vondt die bezwaard met aanmerkelijke schulden
xoo van leverantiien van Kleed en voedingswaren en men heeft tot adjuct Armvoogd van hem verkozen Jaarsma O. K. die weigert
den post te aanvaarden en verder nog 4 personen n.l. Koopmans R. T., Postumus R., Hellema D. A. en Hesling S. J. enz. enz. jaar
1814 (3)
Koopmans R. W. te Bozum wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het
bedrag der Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840
wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Koopmans R. W. te Bozum wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het
bedrag der Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840
wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Koopmans R., ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer;
Koopmans R., Fontein D , Schoot v.d. Johan, Burggraaf J. Lettinga A. , Oberman H. F., Plat J., Boomsma G. L., Veeman R.
M., Stienstra N. jaar 1918( 3)
Koopmans Rients Handelaar in aardappelen te Franeker, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar jaar 1916
(5)
Koopmans Rients P. , 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)
Koopmans Rients P. , 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)
Koopmans Rients Piet’s te Nieuwland 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)
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Koopmans Rients Pieter---- Ykema R. J. Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de te betalen leveranties aan de Kooplieden Koopmans Rients Pieter en Uilkama Rintje Jetzes enz. jaar 1815 (1
Koopmans Rients Pieters Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente
Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt
door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz. jaar 1819 (12) hele dossier (30)
Koopmans Rients Pieters 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)
Koopmans Rinse Kerstes Administreerende van den Dorpe Oosterend verklare in een door hem getekende brief dat de wees en
minderjarige Veenstra Nuttert Douwes maar dat hij thans geen onderhoud meer geniet omdat hij als Boerenknecht is dienende ,
wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. 1842 (12) dossier (16)
Koopmans Rinse Kerstes Administreerende van den Dorpe Oosterend verklare in een door hem getekende brief dat de Wees en
Minderjarige Wierda Geertruida Cornelis door den Armen Administratie verzorgd wordt maar dat zij thans geen onderhoud meer
geniet omdat zij als Werkmeid dienende is, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Koopmans Rinse Kerstes---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met
een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen: Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk
Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser
Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als
erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5)
Koopmans Rintje, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Koopmans Rudricke? 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)
Koopmans Ruurd Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Ruurd 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)
Koopmans Ruurd Rinzes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Koopmans Ruurd Rinzes, 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)
Koopmans Ruurd W. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Koopmans Ruurd W. staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (2)
Koopmans Ruurd W. staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (3)
Koopmans Ruurd Willems Verwer te Bozum wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.
genaamd: Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende de Adm. Der Dir.
Belastingen bij missive d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)
Koopmans Ruurd, 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)
Koopmans Ruurd, 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)
Koopmans S. de weduwe 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. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Koopmans S. de weduwe 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. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Koopmans S. H. te Brantgum 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)
Koopmans S. H., 24 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen
ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Koopmans S. H.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl
enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers
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Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
Koopmans S. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Koopmans S. L. Houtkoper te Oosterwolde, hij ondertekend samen met 13 anderen ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende
dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (5) Dossier 68
Koopmans S. M.---- Adema L. door zijn overlijden is de post van Dijksgedeputeerde alsmede ter vervulling van Drie commissien
enz. van de Rekenkamer door het overlijden van de heeren Koopmans S. M. en Boer de J. A. en voor het vervullen vandeszelfs
post van Tibma J. M. enz. jaar 1816 (2)
Koopmans S. M. te Bolsward 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)
Koopmans S. M. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Koopmans S. P. de weduwe, 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)
Koopmans S. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeboorn in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Koopmans S. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeboorn in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Koopmans S. T., Politiedienaar te Wolvega 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)
Koopmans S. te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K.
A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de
wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Koopmans S..---- Sangers W. te Sint Jacobiparochie (Dorp) , Veen van der D. te Sint Jacobiparochie en Visser H. te Sint
Annaparochie (Dorp) en Koopmans S. te Oudebildtzijl alle vier Veldwachters aan hen is ontheffing verleend van artikel 4 om voor
de Landbouwstelling te enz. jaar 1921 (2)
Koopmans Sake R. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Koopmans Sieds een handgeschreven brief met zijn handtekening solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Leeuwarden en
zijn aanstelling jaar 1918 (4)
Koopmans Sieds Leeuwarden PolitiedienaarMet Signalement, jaar 1916
Koopmans Sieds Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Ooststellingwerf, jaar 1916 (5)
Koopmans Sieds Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland., jaar 1917 (1)
Koopmans Sieds Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland ., jaar 1918 (1)
Koopmans Sieds Leeuwarden Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter te Doniawerstal, jaar
1918 (4)
Koopmans Sieds Met signalement PolitiedienaarLeeuwarden, jaar 1915 (4)
Koopmans Sieds te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Koopmans Siene Jans Klerk van den Heere Ruitinga Ontvanger te Langweer 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 (4)
Koopmans Sierds te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Koopmans Sijger M. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Koopmans Sijtske Hendriks, 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)
Koopmans Sijtske Hendriks, 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)
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Koopmans Simon Rimkes---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de gemeente Lemer ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn bericht op het request van Koopmans Simon Rimkes dat de requestrant
niet door zijne Oranje zucht maar door zijn eigen slordig gedrag in armoedig enz. jaar 1816 (1)
410-4
Koopmans Sjoerd Nannes---- Koopmans Feitsje Nannes weduwe van Vaart van den Wiebren Pieters te Sloten verzoekt voor haar
27-04-1841
en de verdere erfgenamen van Koopmans Sjoerd Nannes overleden te Nijetrijne 15 januari 1841 3 maanden uitstel enz. jaar 1841
(2)
548
Koopmans Sjoerd, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
04-05-1918
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
1214
Koopmans Sjouke Johannes ---- Koopmans Jelle Johannes en Koopmans Sjouke Johannes van beroep Koopman zij zijn eigenaar
12-12-1814
van de Zathe (Boerderij) volgens verklaring volle neven enz. enz. jaar 1814 (2)
28-02-1825
Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders beide te Oldeboorn, Onderwerp: hun rekwest betreffende hun
10-A
kwaliteit als testamentaire Executeuren van de nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds in leven Huisman te Oldeboorn en op 29
mei 1824 overleden, verzoeken vrijstelling van de hun opgelegde boete wegens te laat enz. enz. jaar 1825 (3)
08-04-1825
Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders te Oldeboorn als testamantaire executeurs van de nalatenschap van
4-A
Jong de Fokke Ruurds den 29 mei 1825 te Oldeboorn overleden hij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven
van enz. jaar 1825 (4)
09-03-1825
Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders, Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig
31-A
beeindigen der nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds overleden 29 mei 1824 enz. jaar 1825 (3)
95-24
Koopmans Sjouke Johannes te Oldeboorn Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
25-01-1822
genoemde plaats ontvang Oldeboorn enz. enz. jaar 1822 (2)
1215-22
Koopmans Sjouke Johannes te Oldeboorn, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oldeboorn in
29-11-1823
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
70/1, 37
Koopmans Sjouke Johannes van Utingeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
21-01-1840
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
70/1, 37
Koopmans Sjouke Johannes van Utingeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
21-01-1840
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
11-A_5
Koopmans Stoffel R. te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door de Commisen Jungst
17-01-1824
en Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten onregte aangegeven belasting voor dienstbodes jaar
1824 (3)
28 blz.2
Koopmans Sybe Hanses, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd
04-01-1815
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)
264
Koopmans Syds Harmens---- Boer de Tjalling Menzes Landbouwer op het Nieuwland onder Engwierum oud 74 jaren, Posthumus
13-03-1815
Andries Andries 52 jaar Boerenarbeider aldaar wonende (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) , Wierstra Sake Pieters oud 46
jaren (Hij tekent als S. P. Wijerstra Guardenier te Dijkstrahuizen onder Engwierum en Dijksra Sieger Freerks (hij kan niet schrijven
en zet een kruisje) Boerenknecht op het Nieuwland onder Engwierum oud 27 jaren verklaren bij deze gezamenlijk op requisatie van
de Armbezorgers van Engwierum dat zij Talma Jacobus Nicolaas kennen en dat hij voor Mei 1811 op een kamer bij Boer de
Tjalling Menzes woonde enz. Posthumus Andries Andries weet te melden dat dat wel 6 weken voor Mei 1811 was enz. enz.
tevens een handgeschreven en door hem getekende brief van Koopmans Syds Harmens die te Brantgum en ook een verklaring
stuurt getekend in bijzijn van de Veldwagter Holwerda K. W. jaar 1815 (5)
10
Koopmans Syds---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra Jasper
29-12-1815
Pieters, Bosch Saakje Douwes en Koopmans Syds Harmens alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief door allen
ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag over de jare 1814
en 1815 enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum
allemaal gaat naat Ternaard enz. enz. jaar 1815 (4)
41
Koopmans Sytske Hendriks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
07-08-1813
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
36-A
Koopmans Sytze Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op
blz. 48
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
22-04-1824
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)
424-17>>
Koopmans T. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
729/5, 290
Koopmans T. H. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 3
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Koopmans T. H. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 16-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
958/2 211
Koopmans T. H. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
Bladzijde 8>> gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
17-09-1839
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
27-A, 4
Koopmans T. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
06-02-1824
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
1186-7
Koopmans T. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
29-11-1814
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)
958/2 211
Koopmans T. K. te Wierum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 8
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
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Koopmans T. 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)
Koopmans T. R. 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)
Koopmans T. R.te Ternaard 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)
Koopmans T. Rienks, 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)
Koopmans T. W. de weduwe zij staat vermeld op de index van de Algemene administratie onder nr. 154-2 betreffende request
omtrent de opheffing van beletselen in de uitoefening den Visscherij in de Oudzijl (onderliggende akte niet aanwezig) jaar 1837 (1)
Koopmans T. 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)
Koopmans T?. A. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen
reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3)
Koopmans T?. A. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen
reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3)
Koopmans Take Willems te Lutkewierum 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)
Koopmans Take Willems te Lutkewierum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Oosterend enz. enz. jaar 1822 (1)
Koopmans Teeke Willems te Lutkewierum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oosterend in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Koopmans Th. 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)
Koopmans Th. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Thomas H. , 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)
Koopmans Tijmen Jacobs, Mr. Bakker, Huis 59, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen
van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J.)
spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te
Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Koopmans Tijmens J. met als Standplaatsen; Balk en Sloten hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen
in het Arrondissement Sneek Controle Workum jaar 1825 (2)
Koopmans Tjeerd Klazes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Koopmans Tjelling Rynzens,---- Elzenbos Jurrien Graalsk, plaatsvervanger voor Koopmans Tjelling Rynzens, 13e 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)
Koopmans Tjerk Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Koopmans Tjitte Fetzes 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)
Koopmans tKlaas Martens ingezetene van den dorpe Beetgum geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief wat
hij in Vroegere jaaren en dat hij in een Herberg aldaar zijn middelen van bestaan heeft kunnen vinden maar door Familie
Omstandigheden en dat zijn kinderen enz. jaar 1839 (2)
Koopmans tKlaas Martens ingezetene van den dorpe Beetgum geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief wat
hij in Vroegere jaaren en dat hij in een Herberg aldaar zijn middelen van bestaan heeft kunnen vinden maar door Familie
Omstandigheden en dat zijn kinderen enz. jaar 1839 (2)
Koopmans TT. R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Koopmans Tymen J. te Sloten (Fr.) wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Koopmans Tymen Jacobs---- Beekhof Theunis Yde te Balk Deurwaarder en Executant verzoekt in een door hem ondertekende
brief, te mogen worden ontslagen omdat hij enz. enz. en hij stelt voor om dan te benoemen Koopmans Tymen Jacobs te Sloten enz.
jaar 1822 (2)
Koopmans Ulbe A. te Oosterzee 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)
Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,------ Hottinga van Willem Hanses, beurtschipper van Sloten op Amsterdam , Onderwerp ;
het verschepen van 22 runderen komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien
zijn van de navolgende personen, Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum,
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Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam, worden verder nog genoemd Goot
van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik in de wouden achter Balk, Geerts Harmen te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons
kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke, Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee, jaar 1841
(7)
1070/8
Koopmans W. H. de weduwe te Hichlum staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten
no. 292
van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen
26-10-1840
die personele belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met
ca. 750 namen (13)
1074-9
Koopmans W. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
29-10-1840
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
932/8, 211
Koopmans W. J. te Delfstrahuizen wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
06-09-1839
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)
1070-8
Koopmans W. M. de weduwe te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
279-321
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening
28-10-1840
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Koopmans W. M. te Oldeklooster 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 deze eene
Bladzijde 5>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
618
Koopmans W. W. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
31-04-1814
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude
Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs
voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Jaar 1880
Koopmans W., Manufactuur, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document van
akte 10 blad 9 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)
25
Koopmans Wiebe ----Reidsma Manus en Koopmans Wiebe , Motorondernemers te Workum , in een handgeschreven en door beide
08-01-1914
ondertekende brief verzoeken zij , dat zij in de gelegenheid zijnde voor de Beurtvaart Workum-Bolsward-Harlingen een motorboot
aan te kopen enz. maar dat dit schip enz., maar dat een verzoek van Faber P. te Makkum met de boot “Groot Makkum”is
afgewezen enz. jaar 1914 (8)
274-a, 41
Koopmans Wiebe Workum Schip de Eersteling , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
28-02-1918
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
162, 41
Koopmans Wiebe Workum Schip de Eersteling, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
27-02-1917
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
1475
Koopmans Wiebe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
282
Koopmans Wiebren Jans te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe
07-10-1819
met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)
737-14
Koopmans Willem R., Koopman 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)
1413
Koopmans Willem, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-08-1915
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
699
Koopmans Willem, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
05-06-1917
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
480
Koopmans Wybe Sjoerds, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
1413
Koopmans Wybe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-08-1915
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
742
Koopmans Wytze Jentjes , is als Onderwijzer der jeugd te Broek is aangesteld jaar 1820 (1)
23-10-1820
512
Koopmans Wytze Jentjes bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Broek, ooki genoemd de schoolopziener
22-07-1820
Visser H. W. C. A. en hij zijn post heeft aanvaard jaar 1820 (1)
1354
Koopmans Y D. Aardappelen ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan de
27-12-1823
gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz.
jaar 1823 (13)
238, 238v
Koopmans Ype Doekes , Rentenier ---- Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra schrijft en ondertekend een
08-02-1814
brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij in de Gemeente Anjum waartoe hij behoort eene vrijwillige
inteekening heeft plaats gehad tot ondersteuning der armen welke in het dorp Morra meer dan genoegzaam is bevonden enz. en dat
hij naar zijn vermogen heeft enz.verder verklaard Dijkstra Klaas Tjallings samen met Fockma Doeke Wijberens, Koopmans Ype
Doekes, K. T. en Meindersma Jan Wiggerts allen woonachtig te Morra en van Competenten Ouderdom ten verzoeke van
Verwerda Pieter Alberts Meester Verwer dat hij aan de Armen Kas enz. jaar1814 (3)
211 923-10
Koopmans, Klaas Koopmans te Amsterdam , jaar 1838
18-09-1838
9
Koopmans, Marten H. te Follega Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823 (2),
00-00-1823

3618

24
22-03-1877

8199

728-24_8
17-07-1839
803
12-11-1819
465/22, 254
11-05-1838
19, 20, 20-A
10-06-1848

6052
8088
3581

9185
6418

5664
5666

5666
8159
6065
6051
9184
9414

9183
9183
8080
6830

1612
05-12-1917
255-A
00-05-1817

19
15-09-1903
Jaar 1884
akte 3

3
07-02-1884
51/3, 10/8
15-01-1839
907
20-12-1820
729
09-10-1819
839
03-07-1917
188
21-07-1914
1731
05-12-1916
1055
04-07-1916
34, 454
30-03-1838
17-A
17-01-1824

6654

372 blz. 5
09-08-1816

6418

255-B
01-06-1817

9191

924
21-07-1920
379
03-06-1819
1010/17
12-08-1840

6047
8305

6047
6048

416
21-06-1819
443
05-07-1819

Koopmas L. J. te Oosterwolde Wagendienst van Oosterwolde naar Heerenveen, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5)
incl. spoorgids (63)
Koopmasns J. L. van beroep Slagter te Goinga staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe
Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Koops H. hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Munnekezijl en hij heeft deze functie aanvaard den 9 e November jaar 1819
(1)
Koops P. C. Schipper op de Eendragt, jaar 1838
Koops A. A., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens
een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha,
Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van
Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam
in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Koops Albert, 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)
Koops Dirk 368 is zijn volgnummer en Kampen 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)
Koops H. F. Hindelopen Veerschipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Koops Harm een advertentie van hem dat hij Eigenaar en Schipper is geworden Koudum, van het Beurtschip dat van Hindelopen
op Leeuwarden en Sneek zal varen met vermelding van alle plaatsen die hij zal aandoen de dienstregeling en de prijs enz.
aanlegplaatsen bij Schuak J. bij de sluis, bij Vries de J. te Heeg, te IJlst bij Piersma ….? te Sneek bij de weduwe Prins ….? Aan
het Lemster Veerhuis jaar 1884 (3)
Koops Harm Beurtschipper Hindelopen Leeuwarden. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Koops J. Leeuwarden Schipper, jaar 1839
Koops Jan er is beslag op zijn goederen zoals een Kabinet Bruin Eikenhout onder met 3 laden, een Klok, een Spiegel, enz. enz.
wegens belastingschuld en nu wil de ontvanger tot verkoop over gaan, er wordt als getuige genoemd Klapper Jan . Jaar 1820 (4)
Koops Johannes H. is aangesteld als Onderwijzer op de school te Munnekezijl , wordt genoemd de school opziener Ferff H. N.,
jaar 1819 (1)
Koops Pieter, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Koopsma Bartele te Krommenie, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en
Congierge in de Gemeente Utingerdeel, Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar
1914 (3) dossier (8)
Koopsma Eelke, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Koopsma Johannes, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Koopstra C. Politiedienaar, jaar 1838
Koopstra Egbert Teunis Schatter van het Slagtvee in het district van Oudeberkoop voornemens om deze provincie te verlaten en wil
van deze bediening bedanken enz. en in zijn plaats wordt Brandsma Wiebe Willems te Oudeberkoop benoemd ondertekend door de
Arondissements Inspecteur Siderius H. jaar 1824 (5)
Koopstra Egbert Theunis 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)
Koopstra Hans Jelles 140 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Koopstra Jan te Gemeentewegwerker te Donkerbroek, zijn benoeming als Veldwachter te Ooststellingwerf jaar 1920 (4)
Koopstra Pieter Douwes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Koorn Andries, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 30-01-1818 Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1840 (4)
Koorn en Pelmolenaar---- Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de
molen het patentrecht houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming jaar 1819 (2)
Koorn en Pelmolenaar---- Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de
molen het patentrecht houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming jaar 1819 (2)
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Koornmolenaar---- Meekma K. J., Koornmolenaar vertegenwoordigd door Albarda Mr. B. advocaat te Leeuwarden is bekeurd
door de commiesen Burges van Raffenis? F. M. en Steenhouwer W. J. Hendrik terzake zig ter molen bevonden van 5 mudden
garst enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2)
Koornmolenaar---- Banning Arnoldus van beroep Koornmolenaar te Workum . Onderwerp: een procesverbaal tegen hem van de
13e januari j.l. wegens het op de Molen aanwezig zijn van 68 zakken inhoudende 56 Mudden Tarwe enz. ongedekt enz. jaar 1825
(4)
Koornmolenaar---- Hanekuijk W. J.? Rijksadvocaat in Vriesland en ook genoemd Drabbe ….? De arrondisements Inspecteur door
de ambtenaren te Akkerwoude is procesverbaal opgemaakt tegen de Koornmolenaar Pek (Peek) Johannes Henderikus wegens het
niet toegang verlenen aan deze ambtenaren ter controle enz. maar de molenaar verklaard dat de toegang was onbelemmerd enz. jaar
1825 (5)
Koornmolenaar---- Kamphuis Jacob commies der 1e klasse bij de Directe Belastingen Ingaande en Uitgaande Regten en Accijnsen
te Kollum, onderwerp: een door hem pgamaakt Proces Verbaal tegen Hamming Riender Dirks, Pel en Koren Molenaar te Burum
terzake van eenig bevonden meel op zijn molen zonder gedekt te zijn van en behoorlijk accijns biljet enz. jaar 1825 (5)
Koornmolenaar---- Meulen van der Petrus W. Koorn en Moutmolenaar te Drachten , zijn aanslag is bij resolutie van de Ged.
Staten no. 3 terecht aangeslagen voor fl. enz. enz. 1819 (2)
Koornmolenaar---- Mulder Jan Jans , Koornmolenaar en mede Bakker te Appelscha omdat zijn bergplaats vies is bevonden en en
een tweede zak nog warm was enz. enz. door de commiesen Dekker Engbert Johannes en Winters Hans Ybes en Duursma Egbert
Piers jaar 1825 (4)
Koornmolenaar---- Peek Joh. H. Koornmolenaar te Akkerwoude, een procesverbaal van Bekeuring enz. hij sluit een transactie af
om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (2)
Koornmolenaars---- Meij van der Egbert Theunis en Meulen van der Auke Meinderts Koornmolenaars op de molen de Roseboom
onder Leeuwarden zij hebben voldaan aan enz. jaar 1815 (1)
Koornmolenaars, Bakkers en Meelverkopers te Dokkum, een reglement opgesteld door de Leden van het Bestuur der Stad
Dokkum waaraan voornoemde zig hebben te houden enz. jaar 1817 (3)
Koornstra H. J. Meester Timmerman te Sloten----- Wildervank Pieter geb. Heerenveen , Onderwerp een certificaat van goed
gedrag wat nog niet is afgegeven , komt ook in voor Wijngaarden M. J. geb. Sneek, jaar 1824 (4)
Koornstra Hidde Jacobs, 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)
Koornstra Metten Rinzes ,Veldwachter/Policebeambte te Woudsend 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)
Koornstra S. K., 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)
Koornstra W. R. te Sloten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132)
Koosterman Reinder Steevens, van Kooten volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het Regiment
Dragonders te Leeuwarden aan de Raaden van de Landmilitie, ontbreekt hij op de ingezonden staat van 1 Maart j.l. en omdat ze
gedetacheerd zijn bij het Regiment Dragonders verzoekt hij eerstgenoemde te royeren bij de Landmilitie enz. jaar 1814 (2)
Koostra Dirk Koerts, Regim. Huzaren No. 8 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting
van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de
korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)
Koot Aart en Abraham (de gebroeders) 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 Den Haag de heer Jorissen W. C. Jaar 1817 (4)
Koot Abraham en Aart (de gebroeders) 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 Den Haag de heer Jorissen W. C. Jaar 1817 (4)
Koot Jan 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)
Koot Jan wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren
en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Kooten Klaas gehuwd met Lettinga Sijmontje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Kooten van Alle, 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)
Kooten van C. Predikant te Gorinchem tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Kooten van G. te Dordrecht 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)
Kooten van G. te Dordrecht Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Kooten van G. te Dordrecht, 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)
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Kooten van G. te Dordrecht, 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
Kooten van G. te Dordrecht, 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
Kooten van G. te Dordrecht, 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)
Kooten van G. te Dordrecht, 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)
Kooten van J. B. te Tzummarum, de\ Schout van Minnertsga schrijft een brief waarin o.a. dat de afzetting van de Schoolmeester
voornoemd reeds lang door de school commissie en ook door de School opziener is verlangd enz. uit hoofde van wangedrag werd
hij al door de enz. jaar 1814 (6)
Kooten van Klaas, 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)
Kooten van Ludolph Marinus staat vermeld in een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz, requesten van Sollicitanten
naar den Post van Controleur der Directe Belastingen te Gorredijk jaar 1839 (3)
Kooten van Ludolph Marinus staat vermeld in een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz, requesten van Sollicitanten
naar den Post van Controleur der Directe Belastingen te Leeuwarden met een door hem ondertekende sollicitatiebrief enz. jaar
1839 (5)
Kooten-----Buitenpost betreft het leggen van Hoog en Laagspanningskabels ten behoeve van de electriciteitsvorziening van
Buitenpost, Twijzel, Kooten e.o. met veel kaarten (plategronden) van genoemde plaatsen ook worden genoemd Kootstermolen,
Steenharsterbrug, Gerben Allesverlaat , jaar 1915 (52)
Kootstermolen -----Buitenpost betreft het leggen van Hoog en Laagspanningskabels ten behoeve van de electriciteitsvorziening van
Buitenpost, Twijzel, Kooten e.o. met veel kaarten (plategronden) van genoemde plaatsen ook worden genoemd Kootstermolen,
Steenharsterbrug, Gerben Allesverlaat , jaar 1915 (52)
Kootstra G. aan hem is eervol ontslag verleend als Burgemeester van Ooststellingwerf jaar 1917 in verband met zijn benoeming
als burgemeester te Emmen(2)
Kootstra Anne, Korps Pontonniers 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 1861 (2)
Kootstra Bartele gehuwd met Wedzinga Antje, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kootstra D. A. , 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)
Kootstra D. A. te Leeuwarden als uitvoerder 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)
Kootstra Doeije Alderts te Buitenpost 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)
Kootstra Duk Pieters,--- Kootstra Pieter Dirks, Kootstra Sibbeltje Pieters, Weiland Klaas Aukes, Kootstra Sjouke Pieters, een
memorie der aangifte nalatenschap van Kootstra Duk Pieters (3) Jaar 1824
Kootstra Durk Pieters---- Kootstra Pieter Dirks verzoekt vrijstelling van een boete van 75 gulden betreffende de nalatenschap van
Kootstra Durk Pieters overleden te Kollum i.v.m. de wet op successie (2) jaar 1824
Kootstra Durk Puten------Kootstra Pute Dirks, verzoekt een vrijstelling van een boete van 75 guldens enz. enz. wordt ook in
genoemd Kootstra Durk Puten overl. te Kollum jaar 1824 (2)
Kootstra Durkjen gehuwd met Oenema Jan, 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)
Kootstra Elizabeth, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kootstra Gauke Sijtzes te Hardegarijp 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)
Kootstra Hendrik Ebeles te Oostermeer, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong 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)
Kootstra Hendrik Ebelis te Oostermeer, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Kootstra Hette, 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
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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)
Kootstra Hinke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kootstra Imke Aukes arbeider een proces verbaal wegens het illigaal steken van Turf, met een rolle Correctioneel , met het vonnis
enz. jaar 1841 (dossier 35)
Kootstra Jan naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Kootstra Marten H.---- Koster Oeds Winkelier te Eestrum betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens vervoer van 25
ponden geraffineerd zout dat niet voorzien was van een document enz. komt ook in voor Kootstra Marten H., Hayema ….?
Rasschen J. P. en Zijlstra G. R. Commiesen van de Rijksbelasting , en de goederen komen uit het pakhuis van Hobbema J. en
bestemd voor Veen van der G. P. jaar 1837 (14)
Kootstra Martje, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kootstra Matthijs Matroos een dossier met o.a. een Certificaat van de Kapitein Boekel ten James van de Brick de Hoop dat
voornoemde zich gedurende het jaar 1814 tot den 20 oktober 1821 altijd getrouw en eerlijk heeft gedragen enz jaar 1824 (5)
Kootstra Meindert, 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)
Kootstra Piet Wijgers 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)
Kootstra Pieter Dirks verzoekt vrijstelling van een boete van 75 gulden betreffende de nalatenschap van Kootstra Durk Pieters
overleden te Kollum i.v.m. de wet op successie (2) jaar 1824
Kootstra Pieter Dirks, Kootstra Sibbeltje Pieters, Weiland Klaas Aukes, Kootstra Sjouke Pieters, een memorie der aangifte
nalatenschap van Kootstra Duk Pieters (3) Jaar 1824
Kootstra Pute Dirks, verzoekt een vrijstelling van een boete van 75 guldens enz. enz. wordt ook in genoemd Kootstra Durk Puten
overl. te Kollum jaar 1824 (2)
Kootstra Sibbeltje Pieters,--- Kootstra Pieter Dirks, Kootstra Sibbeltje Pieters, Weiland Klaas Aukes, Kootstra Sjouke Pieters, een
memorie der aangifte nalatenschap van Kootstra Duk Pieters (3) Jaar 1824
Kootstra Sijtse, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kootstra Sjouke Aukes 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)
Kootstra Sjouke Aukes te Opsterland 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)
Kootstra Sjouke Pieters,--- Kootstra Pieter Dirks, Kootstra Sibbeltje Pieters, Weiland Klaas Aukes, Kootstra Sjouke Pieters, een
memorie der aangifte nalatenschap van Kootstra Duk Pieters (3) Jaar 1824
Kootstra Sytze, 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)
Kootstra Taeke 34 jaar tahns Politiedienaar en Veldarbeider, voordracht tot Veldwachter te Westdongeradeel, jaar 1920 (3)
Kootstra Willem te Wierum Onderwerp: Verlofgangers Militie jaar 1841 (1)
Kooy A. ----- Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen
Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy
Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21, een zoon
van 18, een zoon van 12, en een dochter van 7 jaar en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport
waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)
Kooy Albert Met signalement Veldwachter Hindelopen, jaar 1915 (2)
Kooy Albert,------- Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen
Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy
Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21, een zoon
van 18, een zoon van 12, en een dochter van 7 jaar en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport
waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)
Kooy Barend 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 Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt
jaar 1818 (3)
Kooy Berend, 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)
Kooy Cornelis Klazes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4)
Kooy Doede, ------- Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen
Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy
Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21, een zoon
van 18, een zoon van 12, en een dochter van 7 jaar en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport
waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)
Kooy K. te Stavoren, Beurt en Veerdienst van Stavoren naar Leeuwarden en Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
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Kooy K. W. te Burum, 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)
Kooy Klaas Cornelis, 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)
Kooy Koendert gehuwd met Brommer Berendje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1915 (3)
Kooy Pieter Dirks---- Butterhoek Reinder Sjoukes en Kooy Pieter Dirks beide de Fransche magt ontvlugt de eerstgemelde gediend
als Remplacant en de ander als Consenit hebben zig gemeld bij de schout Santhuizen C. G.. van St. Anna Parochie om hem te
raadplegen of zij volgens de wet weder moesten dienen enz. enz. jaar 1814 (1)
Kooy S. J. wordt vermeld op een Staat van Mutatien in het personeel der van het gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten
enz. jaar 1840 (3
Kooy Sikke Jacobs * 1822 staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige
byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars
Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Kooy Sikke Jacobs Hindelopen is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de
Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Kooy te Dokkum (dokter) , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Kooy v.d. Bouwe Bonts 9 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Bataillon Inft. No. 1 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)
Kooy v.d. Douwe G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Kooy v.d. Gerke Reints 8 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)
Kooy v.d. Gerrit Wybes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek 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)
Kooy v.d. Klaas Lieuwes 35 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Kooy v.d. Meind’t 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)
Kooy v.d. Pieter, 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)
Kooy v.d. Sipke 26 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)
Kooy van de Binne hij kan worden bevorderd tot Heelmeester op het Eiland Ameland wegens gevangen zetting van Reichard
Johan Herman enz. (Eekma J. fungerend Officier bij de Regtbank ter eerste instantie te Leeuwarden dat een request van de
inwoners van Ameland dat Reichard Johan Herman Praktisijn in de Geneeskunde op Ameland moge worden vrijgesteld van de
Correctionele Gevangenis waartoe hij bij vonnis enz. jaar 1814 (2)
Kooy van der Bokke Jarings---- Kooi van der Eeltje Bokkes te Surhuizum dienende in de 2e Compagnieonder het 1e Battaillon
Infanterie Landmilitie in garniezoen te Amsterdam enz. hij verzoekt zijn ontslag uit den dienst omdat zijn ouders Kooy van der
Bokke Jarings oud 73 jaar en Hendriks Grietje oud 66 jaar wonende te Surhuisterveen en hij een persoon is van onbesproken
levensgedrag enz. jaar 1814 (4)
Kooy van der D. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Kooy van der Douwe G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Kooy van der Douwe G. 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)
Kooy van der Douwe G. Huisman te Teerns 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)
Kooy van der Douwe G. Huisman te Teerns, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District Huizum, jaar 1822
(2)
Kooy van der G. te Dronrijp , 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)
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Kooy van der Gerrit 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 enz.
Kooy van der Gosse Rinses wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar
1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Kooy van der Gosse Rinzes te Oudwoude 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)
Kooy van der Gosse Rinzes te Oudwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Kooy van der J. K. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt
vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over
1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)
Kooy van der Jolles Tackles---- 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)
Kooy van der Piebe H., 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)
Kooy van der Uilke, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den 13e
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van
betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Kooy W. A. Warmond, 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)
Kooyenga Jan Jo(r)kes 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)
Kooyenga P. te Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Kooyenga Pieter, Beurt en Veerdienst van Witmarsum 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)
Kooyker Anne Jacobs , Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Ymes Rinke, Schuit van
der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G., Kooyker de weduwe . , Jong
de Andries Eelkes , Swart Johannes Klaases, Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns, Wal van der Dirk Johannes, Koe
de Age Harings, Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. , Kampe Dirk, Groot de S. R. alle
ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben
Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz. en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz. opgemaakt bij Notaris Hanekamp
van Harinxma P? D. enz. tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof Brugt G.
, Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz. enz. jaar 1814 (7)
Kooyker de weduwe . , Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Ymes Rinke, Schuit van
der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G., Kooyker de weduwe . , Jong
de Andries Eelkes , Swart Johannes Klaases, Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns, Wal van der Dirk Johannes, Koe
de Age Harings, Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. , Kampe Dirk, Groot de S. R. alle
ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben
Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz. en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz. opgemaakt bij Notaris Hanekamp
van Harinxma P? D. enz. tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof Brugt G.
, Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz. enz. jaar 1814 (7)
Kooyker Hans 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
Kooyker Jacob Annes 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)
Kooyma Johannes Jans---- Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de
gemeente Meslawier die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in vermeld wegens het informeren van het stelen
van het schaap van Jong de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe G. Te Nijkerk En ook van de
persoon Kooyma Johannes Jans en de verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans enz. Jaar 1814 (3)
Kooyman M. J. te Zaltbommel Hendrika I, 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. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat zijn sleepboot de Hendrika is verkocht aan de heren Polenstey?
En Zollner te Berlijn, maar dit schip is tussen Emden en Hamburg gestrand en een Wrak geworden enz. jaar 1900 (12)
Kooystra Ate---- Hoitsma Jacobus Johannes Grietenij Ontvanger in Het Bildt te Vrouwenparochie, een handgeschreven bref met
een handekening dat hij in het jaar 1785 is aangesteld door Aylva Baron van Hans Willem als Collecteur van het gemaal Beestiaal
en Waugregt in de plaats van Kooystra Ate en in 1795 Grietenij Ontvanger en afgezet door de Fransen omdat hij een liefhebberen
aanklever was van het huis van Oranje Nassau en in 1799 hebben de landeigenaren hem enz. enz. en dit bedient tot 1805 enz. enz.
en hij verzoekt de Koning dat hij zijn zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaar met een ambt te begiftigen hij is ruim 5 jaar als
Winkelknecht en schrijver bij een voornaam Koopman in Leewarden enz. enz. jaar 1820 (4)
Kooystra B. c.s. staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813
nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar
1813 (12)
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Kooystra D. 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)
Kooystra Dirk Koerts soldaat bij het regiment Husaren no. 8, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting
van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)
Kooystra Dirk Roels te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Kooystra Egbert, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Kooystra Hendrik Aebeles, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Kooystra Hylke Reinders te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Kooystra J. A. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende
onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in
ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz.
jaar 1814 (3)
Kooystra J. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Kooystra Jacob Bode---- Goverts Sjieuwke zij ondertekend haar request dat haar man Fellinga Wiebren Ruurds, in de maand
november 1813 van het Oorlogsschip Evers is terug gekomen na omtrent 2 jaren enz. enz. dat zij in zeer armoedige
omstandigheden verkerende doodat haar man gedurende zijn dienst niets aan hen heeft kunnen geven enz. enz. en dat hij nu weer
bij de Koopvaardijschipper Kooystra Jacob Bode enz. enz. jaar 1814 (2)
Kooystra Jan Klazes, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding
der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4)
dossier 16)
Kooystra Jetze Sapes, Landbouwer te Ferwerd, zijn schuur is op 22 Sept 1814 door blikseminslag en in 10 minuten is afgebrand en
tevens zijn oogst is verloren hij verzoekt enz. enz. hij tekent Koystra, tevens een antwoord op zijn request jaar 1814 (3)
Kooystra Klaas Sybrens Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Kooystra Lieuwe Piers te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Kooystra Rensert Tjeert te Dragten, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Kooystra Tjitze 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)
Kooystra Tjitze, 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)
Kop Jacob Geb. Wierthalen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Korporaal 6-3-1837 Overleden te Padang, (3) totaal dossier
van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Kop Jurgens ook genaamd Webersbergen C., Geb. Aulerstadt in Beijeren. Jager bij het 27ste bataljon jagers in de West-Indië “Uit
hoofde van dronkenschap en aanhoudend slecht gedrag, zoodat hem het verrigten der dienst op de buitenposten niet kon vertrouwd
worden, heeft men de eerste scheepsgelegenheid bestemd, om hem, als onbekwaam om langer te blijven dienen, naar het Algemeen
depôt der Landmagt nr. 33 terug te zenden”. 1839
Kop v.d. ….? Onderwerp: Controle van de Repertoiren en Minuten op Vlieland enz. jaar 1825 (1)
Kop(?)er Klaas lid van het Gemeentebestuur----Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega, voormalige
ontvanger van het District Ooststellingwerf belast met de Liquidatie van , enz. enz. dat hij wordt gelast om dit in een zeer korte tijd
te doen enz. verder een staat met bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5)
Kop(f?)er Klaas wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente van Ooststellingwerf betreft de kosten van bestuur 3e
Kapittel en ontvangt fl. 3-17 wegens ingenomen rekening jaar 1817 (5)
Kop, van der Cornelis Geb. Boxtel, laatst gewoond hebbende te Boxtel. Sergeant-majoor21-8-1836 Overleden te Weltevreden
(Batavia) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Kopcke ? Fredrik P. 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 297
Kopfer H. J. uitschot 7 October 1807 halen van een jongetje van Noordwolde vertering bij het Brood wegen in 1808 en 1810, 1e
Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt
Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Kopfer H. J. 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)
Kopfer Hans Jurjen---- Prop Cornelis Corneils te Wolvega, hij wordt aangesteld op 01-01-1817 i.p.v. Kopfer Hans Jurjen, 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)
Kopfer Hans Jurjen---- Prop Cornelis Cornelis dienaar der Justitie te Wolvega i.p.v. Kopfer Hans Jurjen jaar 1817 (1)
Kopfer Hans Jurjens , 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)
Kopfer Hans Jurjens heeft zijn post als Dienaar der Justitie neergelegd en in deszelfs plaats is Prop Cornelie Cornelis benoemd en
op 1 januari 1817 in dienst getreden enz. jaar 1817 (2)
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Kopfer K. te Wolvega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf 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)
Kopfer Klaas Hanzes te Wolvega wegens kosten van vertering op onderscheidene tijden in het najaar van 1813 enz., wordt
vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens
onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (4)
dossier (23)
Kopfer te Wolvega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf 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)
Kopij Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Kopp J. te Nijmegen, 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)
Kopp Johann Ulrich, geboren Romanchan Kanton Thur 1786 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn
heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en
zijn rang ook 8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom
zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
Koppe J. H. ---- Bonga E. J. W. Controleur geresideert hebbende in het voorleden jaar te Ulft, te Doetichem en te Winterswijk
laatst, een klacht tegen hem enz. enz. onderwerp; paardetuig in 1824 geleverd voor f. enz. maar de heer de Vriese heeft het niet aan
hem uitbetaald enz. in dit document zitten brieven ondertekend door Bonga E. J. W. en een paar door Koppe J. H. jaar 1825 (14)
Koppe van Lucas Stalhouder wonende te Amsterdam en Veldhorst Dirk Willem Stalhouder in ’ s Gravenhage het betreft het
request: daar in het naam van het Voerwesen binnen beide steden tot het aanleggen van Postwagens tot vervoer van passagiers enz.
jaar 1814 (4)
Koppel & Verschure Amsterdam Schip de Handel en Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Koppelman L. 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)
Koppelman L. 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)
Koppens Jan geboren Ruisel 1795 , 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)
Koppenschaar, Pieter Kornelis Koppenschaar * Schipluiden 06-03-1809 Tot den Doodstraf veroordeeld maar enz. jaar 1839 (7)
Koppius P. A. hij wordt benoemd als Predikant van Rottevalle jaar 1841 (2)
Koppius W. J. te Blijham Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Koppius W. J. te Blijham 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)
Koppius W. J. te Blijham 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)
Koppius W. J. te Blijham, 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
Koppius W. J. te Blijham, 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
Koppius W. J. te Blijham, 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)
Koppius W. J. te Blijham, 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
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Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Koppius W. J. te Blyham Predikant Classis van Winschoten 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)
Kops Andries, Timmerman te Amstelveen, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de gebouwde en
ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19)
Kops Leonardus * 10-11-1790 Maastricht 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)
Kops Willem Philip † in leven gehuwd met Wolff de Cornelia wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der
Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der
Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Kops Willem Philips † (de weduwe ) 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)
Kordee W. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Koree Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Korel …. ? Gorredijk Schipper, jaar 1841
Korel Reitze Hendriks te Langezwaag , staat in een document van boeten en justitiekosten enz. jaar 1841 (4)
Korenemolenaar---- Meulen van der Sjouke Pieters , Korenemolenaar te Joure, een request om tevens granen te mogen pellen (3)
jaar 1824
Korenmolen de Eendragt te Ballum op Ameland heeft opgehouden te malen enz. 24 Mei 1841 (1)
Korenmolen de Hoop Sneek--- Meulen van der Siebolt Thomas Korenmolenaar op de Hoop te Sneek, een gesloten transactie ten
einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (2)
Korenmolen---- Meulen van der Oege Polles Rogmolenaar te Garijp een request strekkende tot komende vergunning tot oprichting
ener korenmolen te Zwaagwesteinde enz. enz. jaar 1841 (3)Korenmolen----- Mulder Pieter Baukes eigenaar van de Pel, Koren en Rogmolen te Hijum, hij heeft de molen verhuurd enz. enz.
jaar 1824 (4)
Korenmolen---- Os van J. Opzichter bij de Korenmolen te Rottevalle hij verzoekt om pensioen en hem wordt dat toegestaan met fl.
25.= per jaar enza. enz. jaar 1823 (2)
Korenmolen---- Os van Jacobus wonende in de Rottevalle . Onderwerp: en request laatstelijk Opzigter bij de Korenmolen te
Rottevallehij verzoekt om met pensioen te mogen gaan om zijn zeer hoge leeftijd en een gebrekkig lichaam enz. enz. en wordt
ingeschreven met een jaarlijks pensioen van 49 gulden als gewezen Commies ter Recherge jaar 1823 (4)
Korenmolen te Sloten (Fr)---- Brink en J. G. W. Jeneverbrander te Sloten (Fr), hij is gedagvaard voor de rechtbank te Sneek ook
had hij te maken met de korenmolen te Sloten (Fr) wegens niet betalen van accijns en oplichting enz. enz. tevens is het proces
verbaal van Peeling aanwezig waarop al zijn voorraden vermeld staan enz. jaar 1823 (18)
Korenmolen----, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te wenden om
enz. enz.. jaar 1818 (4)
Korenmolenaar ------ Doedends D. D. Korenmolenaar te Kollum Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Korenmolenaar ---- Meekma Klaas Jacobs Korenmolenaar te Ferwerd, , een gesloten transactie ten einde te voorkomen de
gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (4)
Korenmolenaar ---- Meulen van der Sybold Thomes Korenmolenaar te Sneek jaar 1824 (2)
Korenmolenaar ---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke mishandeling van
hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man
zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker, Wieling Cornelis Ebeles hem
aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook
genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies beledigde verder vermeld zijn
ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar
Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden, de Tapper, Sluiter Gerrit, Meijer
Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein Gaastra Minne Sjoerds de navolgende personen
kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier
en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de
ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz. jaar 1823 (8)
Korenmolenaar ----- Zwart Wier Haayes Korenmolenaar in Het Meer, onderwerp; een teruggezonden missive met als onderwerp
Turf. Jaar 1824 (4)
Korenmolenaar---- Banning Arnoldus en Johannes Banning Korenmolenaars te Workum onder de naam Weduwe A. Banning en
Zoon, jaar 1840 (3)
Korenmolenaar---- Buwalda Ulbe Gerrits te Anjum Rog en Pelmolenaar, heeft deze molen op 8 Maart 1824 gekocht van Dijk van
Jelke Joukes te Anjum Koornmolenaar onderwerp; het voortzeyyen van de Molen en de voorwaarden waaronder door de
Directeur der belastingen enz. jaar 1824 (5
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Korenmolenaar---- Buwolda J. P. Korenmolenaar te Dokkum een procesverbaal wegens het bevinden in de molen van enz. enz.
tevens een request van hem in een handgeschreven brief met zijn handtekening, in het dossier wordt ook genoemd Jelle Molenaar,
Molenaarsknecht van hem , die door de beambte uitgenodigd werd hen te helpen enz. jaar 1841 ( een dossier 13)
Korenmolenaar---- Dijk Ype Joukes Korenmolenaar te Dokkum , Onderwerp accijnsbiljetten van 5 schepels Tarwe , dat volgens
de controleur veranderd is enz. enz. jaar 1825 (4)
Korenmolenaar----- Dijkstra A. molenaarsknecht van den korenmolenaar Westerbaan S. te Bolsward (5) jaar 1824
Korenmolenaar----- Dokter Feike Gerbens Korenmolenaar te Vrouwenparochie een transactie er voorkoming van een proces
verbaal van bekeuring wegens het aanwezige graan in de molen jaar 1824 (2)
Korenmolenaar---- Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide Korenmolenaars en Tappers
verzoek om enz. enz. jaar 1815 (4)
Korenmolenaar---- Eelzes Harmen, Korenmolenaarsknecht te Paessens een gesloten transactie teneinde een vervolging te
voorkomen wegens vervoer van Meel jaar 1824 (3)
Korenmolenaar---- Engberts Steven, Korenmolenaar te Duurswoude een transactie er voorkoming van een proces verbaal van
bekeuring wegens vervoer van rogge zonder enz. (jaar 1824 (2)
Korenmolenaar---- Hamming R. D. Molenaar te Burum een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een bekeuring
wegens malen van graan zonder document. Jaar 1824 (5)
Korenmolenaar---- Hamming R. D. K orenmolenaar te Burum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen
wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
Korenmolenaar---- Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens onbelast
graan in de molen aanwezig te hebben jaar 1824 (2
Korenmolenaar--- Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum, jaar 1840 (11)
Korenmolenaar---- Hamming Reinder D. Korenmolenaar te Burum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen
wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
Korenmolenaar---- Hamming Reinder Dirks, Koorn en Pelmolenaar te Burum gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen
van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Korenmolenaar--- Heerkens H. R. Korenmolenaar te Koudum Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar
1824 (2)
Korenmolenaar---- Hoekstra Wieger Jans, Korenmolenaar te Kollum , zijn ouders waren ook in bezit van de molen Een
handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij bezwaar maakt dat een andere molen weer in gebruik komt doordat nieuwe
molenstenen geplaats worden door Djurre Jeskes Doedens en hem dat te verbieden, enz. enz. jaar 1814 (3)
Korenmolenaar---- Koning M. W. korenmolenaar te Sint Jacobiparochie, Betreft het proces verbaal van bekeuring wegens aangifte
van paarden over het jaar 1823, jaar 1824 (4)
Korenmolenaar---- Kroudsma A. (Kroodsma) Korenmolenaar te Warga, jaar 1840.
Korenmolenaar---- Leistra Lijsbeth Johannes weduwe Leij van der Jan Annes Gruttesche te Hijum, een handgeschreven brief met
haar handtekening onderwerp ; dat zij van Mulden Pieter Baukes Korenmolenaar te Hijum heeft gehuurd de molen enz. jaar 1824
(2)
Korenmolenaar---- Meulen van der B. W. Koornmolenaar te Donkerbroek hij krijgt een procesverbaal wegens art. 21 der wet op
het Gemaal enz. wegens geen aangifte gedaan van enz. jaar 1825 (2)
Korenmolenaar--- Meulen van der J. D., Korenmolenaar te Baard, Onderwerp een procesverbaal wegens fraude (3) jaar 1824
Korenmolenaar---- Meulen van der Oege Polles , Korenmolenaar te Garijp onderwerp; regeling van ene borgtogt jaar 1841 (1)
Korenmolenaar----- Mol Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjeberd, een beslaglegging op enig turf weens verschuldigde impost op de
turf en er is door Zwart Wilt Hayes Korenmolenaar in het Meer, vind dat de afgegraven turf in hem eigendom behorende grond is
afgegraven jaar 1824 (3)
Korenmolenaar----- Molen van der Jelke Wybes Korenmolenaar een transactie er voorkoming van een proces verbaal van
bekeuring wegens het aanwezige Rogge jaar 1824 (2)
Korenmolenaar------ Molen van der Lourens M. Korenmolenaar te Oosterlittens en Gerbens A. M. Broodbakker te Oosterend een
procesverbaal uitgeschreven door Ringh van G. en Hoving J. betreffende overtreding van de wet op het gemaal, Onderwerp
zakken meel, tevens en handgeschreven brief met de handtekening van Molen van der Lourens, en een handgeschreven brief met
de handtekeningen van Ringh van G. en Hoving J. , een origineel dubbel accijnsbiljet, een origineel afleveringsbiljet enz. enz. (
jaar 1841 (een dossier 16)
Korenmolenaar----- Molen van der P. W. Korenmolenaar te Drachten een transactie ter voorkoming van een vervolging jaar 1824
(4)
Korenmolenaar---- Molen van der Petrus Wiebes 37 jaar geb. te Grotegaast wonende te Drachten, Molenaar (Koornmolenaar), hij
is de gedaagde in een proces dat gaat over het vervoeren van ongebroken Rogge in 2 zakken zonder geleidebiljet op 3 februari
1823. Jaar 1824 (26)
Korenmolenaar---- Molen van der Petrus Wiebes Korenmolenaar te Drachten een proces verbaal voor het vervoeren van drie
zakken tarwe meel zonder geleidebiljet (3) jaar 1824
Korenmolenaar---- Mulder Ate Hylkes, Korenmolenaar te Woudsend is bekeurd door de commiesen Bouwmeester S. en Atma N.
L. terzake zig ter molen bevonden van 2 zakken garst enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz.
jaar 1825 (2)
Korenmolenaar---- Mulder H. J. Korenmolenaar te Rottevalle, , een handgeschreven brief met zijn handtekening en het complete
dossier. Onderwerp; vrijstelling van een procesverbaal van herziening , een procesverbaal wegens het bevinden van 10 zakken
meel in de Molen zonder enz. enz. jaar 1841 (14)
Korenmolenaar----- Mulder Hendrik S. Korenmolenaar te Kooten Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Korenmolenaar----- Mulder Pieter Baukes, thans Kastelein bij Leeuwarden letter M. no. 247 vroeger pel en rog molenaar ,
Korenmolen een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (2)
Korenmolenaar op de Hoop te Sneek,----- Meulen van der Siebolt Thomas Korenmolenaar te Sneek, een gesloten transactie ten
einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (2)
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Korenmolenaar---- Peek J. H. Korenmolenaar te Akkerwoude een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van
een bekeuring, wegens het hinderen van een ambtenaar in functie bij de controle in zijn molen jaar 1824 (3)
Korenmolenaar------ Pruten Jan Klazes koornmolenaar te Makkinga, een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt de
borgtogt te stellen op fl. 200.= jaar 1841 (2)
Korenmolenaar--- Siebenga Siebe Andries, Korenmolenaar te Knijpe Onderwerp een transactie wegens een procesverbaal Jaar
1824 (4)
Korenmolenaar---- Siebinga Siebe Andries Korenmolenaar in de Knijpe Een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om
vervolging te voorkomen, wegens twee accijnsbiljetten enz. jaar 1824 (3)
Korenmolenaar---- Sluiter David Jans, Korenmolenaar in de buurtschap Ropta Gemeente Metslawier, jaar 1840
Korenmolenaar---- Smits T. J., Koornmolenaar te Kollum, jaar 1840
Korenmolenaar---- Stroolen H. Korenmolenaar te Kralingen Zuid Holland, jaar 1840
Korenmolenaar te Burum----- Hamming Reinder Dirks Koorn en Pelmolenaar te Burum Hij wordt vermeld in een lijst van Proces
verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5)
Korenmolenaar te Dokkum---- Dijk van Ype J. Korenmolenaar te Dokkumverzoek om op de korenmolen tevens granen te mogen
pellen enz. (1) jaar 1824
Korenmolenaar te Harlingen--- Wijga Enne Korenmolenaar te Harlingen een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen
van een bekeuring jaar 1824 (3)
Korenmolenaar te--- Hauning??? Reinder Dirks Korenmolenaar te Bedum Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde
aangifte van zijn Paard. Jaar 1824 (4)
Korenmolenaar---- Veen van der Auke, Korenmolenaar onder Leeuwarden hij krijgt een bekeuringvan de commiesen Ross W. en
Weeber van J. G. W. wegens het uitoefenen van een bedrijf van Korenmolenaar zonder daarvoor een patent te hebben, hij sluit een
transactie bij Notaris enz. enz. jaar 1825 (3)
Korenmolenaar---- Vries de Pieter Willems Korenmolenaar te Waarega, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende
een procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2
Korenmolenaar----- Werf v.d. W. M. Pel Rog en Korenmolenaar een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (2)Korenmolenaar---- Werf van der W. M. Korenmolenaar te Oostrum, onderwerp; het bewaren en vervoeren en uitstorten van Gerst
in hokken separaat van zijn molen enz, jaar 1824 (4)
Korenmolenaar ---Westra R. L. Korenmolenaar te Rottevalle een transactie ter voorkoming van een vervolging jaar 1824 (4)
Korenmolenaar----- Westra Ruurd Lolkes te Rottevalle en Molen van der Petrus Wiebes geboren te Groote Gaast en wonende te
Drachten beide Korenmolenaars onderwerp een Vonnis van de rechtbank te Heerenveen tegen hen. Jaar 1824 (8)
Korenmolenaar---- Westra Ruurd Lolkes, Korenmolenaar te Rottevalle, geboren te Murmerwoude, onderwerp een procesverbaal
van bekeuring en In naam des Konings een stuk waar in hij beklaagde is. Jaar 1824 (5)
Korenmolenaar ----Wijga Enne te Harlingen een request betreffende een procesverbaal van bekeuring over accijnsen (6) jaar 1824
Korenmolenaar----- Wijga Yke Ennes en Sytzema R. S. Korenmolenaars te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een
proces verbaal van bekeuring wegens Onderwerp vervoer 2 zakken Rogge, en belediging van een ambtenaar in de uitoefening van
zijn functie jaar 1824 (2)
Korenmolenaar---- Wijga Enne E. Korenmolenaar, te Harlingen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp;
vervoer zonder geleidebiljet enz. enz. jaar 1824 (3)
Korenmolenaar---- Wyga Yke Korenmolenaar te Leeuwarden een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen
wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
Korenmolenaar,--- Hamming Reinder Dirks, Korenmolenaar, een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een
procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (3)
Korenmolenaar, Hettema Wiebe H. te Kollum een proces verbaal van bekeuring wegens overtreding wet op het gemaal, jaar 1841
(10)
Korenmolenaar----Dijkstra Dedde E.,----Meulen van der Jacob E. Molenaarsknecht namens Dijkstra Dedde E. Korenmolenaar te
Giekerk, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Korenmolens, Lijst met 86 vermeldingen van plaatsen waar een Korenmolen in Friesland staat jaar 1816 (3)
Korenstra W. H. te Sloten , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als uitvoerder van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Korenstra Geeske Jacobs weduwe van Egberts Rinse 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)
Korenstra H. H. Opzichter te Buitenpost zijn de gewonnen pachters enz. enz,. jaar 1863 (3)
Korenstra H. K.---- Wildervank Pieter in dienst zijnde bij Korenstra H. K. , Meester Timmerman te Sloten betreft en certificaat van
goed gedrag van Pieter W.
Korenstra Hidde Jacobs 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)
Korenstra Hidde Klases komt ook voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan
Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als
uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als
Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar
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Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige
Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)
Korenstra Hidde Klazes is genoteerd op de rekening van 1815 der achterstallige schulden van 1811 en volgens boek en rekening
een veel hogere pretentie ten laste van de Stad Sloten hebben enz. enz. jaar 1818 (2)
Korenstra Hidde Klazes te Sloten wegens een koperen tondelpot, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar
1814 (4) dossier 12
Korenstra Hidde Klazes 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)
Korenstra Hidde Klazes, Meester Timmerman, Huis 43, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant
Dobelman J.) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en
Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Korenstra Sjoerd 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)
Korenstra Sjoerd 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)
Korenstra W. H. , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken welke in de
maand augustus in de gemeente Gaasterland zijn ingevoerd. (als leverancier van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Korenstra W. H. te Sloten als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 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 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Korenstra W. H. te Sloten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van
de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Korenstra W. H. te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer J. (Julius) van
Burmania Grietman van Doniawerstal 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)
Korenstra W. H. te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg G.
F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Korenstra W. H. te Sloten staat als uitvoerder van 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)
Korenstra W. H. te Sloten staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Korenstra W. H. te Sloten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Korenstra W. H. te Sloten te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Korenstra W. H. te Sloten 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 Doniawerstal 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)
Korenstra W. H. te Sloten 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 Gaasterland in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (6)
Korenstra W. H. te Sloten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de
maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (8)
Korenstra W. H. te Sloten 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 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)
Korenstra W. H. te Sloten uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd
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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)
Korenstra W. H. te Sloten uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn
ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Korenstra W. H. te Sloten uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer
Grietenij van Doniawerstal 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)
Korenstra W. H. te Sloten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Sloten ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Korenstra W. H. te Sloten, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Korenstra W. te Sloten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. (Gerard Reinier
Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland 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)
Korenstra W. te Sloten, 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 Haskerland (als leverancier van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Korenstra, H. Handgeschreven brief met handtekening van H. Korenstra Winkelier te Sloten Friesland, jaar 1840
Korf Adam, Winkelier op de Heerenwal te Heerenveen Hij komt voor in een proces verbaal: een bekeuring wegens het illigaal
vervoer van rogerbrood en brood door de bakker enz. enz. jaar 1841 (4)
Korf J. F. te Oudebercoop, 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)
Korf Jouke Reintjes (Reitzes), verlofganger der Militie bij vonnis der Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen van 20 januari
1824 enz. maar dat hij niet in staat was om enz. jaar 1825 (3)
Korf Jouke Reintjes, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van
de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Korf Jouke Reitzes, 23 jaar geb. Kortezwaag arbeider en fuselier, hij wordt beschuldigd van een diefstal bij Jong de Tietze Pieters,
te Kortezwaag en Wiebe Durks de Vries te Kortezwaag (7) jaar 1824
Korf Meine, 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)
Korf Meine, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Korf Pieter wonende te Helder (Den Helder) Onderwerp de strandvonder en waarde van enz. jaar 1818 (1)
Korf Pieter zijn Jol is op Schiermonnikoog aangespoeld en aan hem overgedragen onder betaling van enz. jaar 1819 (2)

Korf Pieter----Ruijgh C. onderwerp; een aangespoelde Visjol enz. jaar 1818 (1)
Korf S. F. te Oldeberkoop hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in een
document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)
Korff F. Jans van den---- Visser D. G. , Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire Sakes te Akkrum
en Reen Y. Y. leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. tevens een verklaring van de kerkraad der doopsgezinden
van Gorredijk en Lippenhuizen met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O. , F. Jans van den Korff, Freerkstra
Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3)
Korff Gerrit en Klein Jelle, Visschers van Durkendam is na het stranden van het Schip de Vrouw Joukje bij de Lemsterhaven
aangebracht als een Zijl een Fok, twee Zwaarden, het Roer enz. enz jaar 1816 (3)
Korff J. ---- Brons Pieter bezittende de 2e rang van Schoolonderwijzer is benoemd op de school te Gordijk. Ook genoemd de
Schoolopziener Korff J. jaar 1820 (1)
Korff J. F. Schoolopziener te Oude Berkoop hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de school vacature te Wolvega enz. jaar 1815 (1)
Korff J. F. (Jan Frederik) predikant te Oude Berkoop 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 Koumans Brouwer P. die voor den naar Groningen vertrokken
Predikant Gouverneur is op getreden enz. jaar 1816 (4)
Korff J. F. (Jan Frederik) Predikant te Oude en Nieuweberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
dat hij gedurende de Fransche Overheersching er een wanbetaling van zijn Tractement is geweest en nu een achterstallige somma
van f. 1219-19-: enz. jaar 1815 (3)
Korff J. F. (Jan Frederik) Predikant te Ouderberkoop 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)
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude Berkoop , 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)

6671

54 deel 2
blz. 15
22-01-1818

6671

54 deel 2
blz. 3
22-01-1818

6683

2 deel 2
Blz. 16
04-01-1819
36 deel 2 blz.
3
16-01-1822

6709

6833

38-D deel 2
Blz. 3
06-02-1824

6683

2 deel 2
Blz. 3
04-01-1819
38-D deel 2
Blz. 17
06-02-1824

6833

6092
6049
6049
6654

6048
6644

6646
6002
6049
6300

253
25-03-1823
615
28-08-1819
616
28-08-1819
372
09-08-1816

521
28-07-1819
799 nrs. 1-19
25-09-1815

936
28-11-1815
719
11-08-1815
539
03-08-1819
283
1605-1822

6709

36 deel 1
blz. 3
16-01-1822

6049

618
28-08-1819
618
28-08-1819
618
28-08-1819
22-B
05-2-1836

6049
6049
3700

3700

22-B
05-2-1836

6419

287-A_6 e
Compagnie
23-06-1817

Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude Berkoop 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)
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude Berkoop Predikant Classis van Heerenveen 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)
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude Berkoop 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)
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude Berkoop, 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)
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude Berkoop, 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
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oudeberkoop 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)
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude-Berkoop, 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
Korff J. F.---- Bergsma Meine Harmans bezittende de 3e rang van schoolonderwijzer benoemd te Nieuwehorne ook genoemd Korff
J. F. Schoolopziener te Oldeberkoop enz. jaar 1823 (4)
Korff J. F. Districts-school-opziener ---- Welsterberg Jacobus, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Nieuwe Horne jaar
1819 (1)
Korff J. F. Districts-school-opziener---- Scheenstra Wybe Frankes hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Makkinga jaar
1819 (1)
Korff J. F. 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 ingeztenen 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)
Korff J. F. een handgeschreven bref met zijn handtekening Onderwerp; de vacante functie op de schoop te Nieuwehorne jaar 1819
(1)
Korff J. F.---- Hendriks Abeltje 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)
Korff J. F. is Schoolopziener geworden in het 6e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met vele scholen
genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
Korff J. F. Schoolopziener te Oude Berkoop een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 40.= enz. jaar 1815 (1)
Korff J. F. Schoolopziener vann het 6e District in Vriesland , hij ondertekend een brief wegens de vacante post van de school te
Donkerbroek enz. jaar 1819 (1)
Korff J. F. Schoolopziener, Onderwerp een brief gaande over de school in Gorredijk enkele trefwoorden zijn, een goede
onderwijzer, vergroting van de school wegens de bekrompenheid en de gezondheid der kinderen en onderwijzer, een adviesbrief
van de Grietenij van Opsterland, ook een brief van de Commissie van Toezigt te Gorredijk, dat ook de lokaalen te laag zijn, de
slecht ingerichte banken en tafels in geheel van geen inktpotten zijn voorzien enz. enz. ook een tekening van de school en klaslokaal
aanwezig enz. tevens een brief dat de aanvraag wordt afgewezen als een voor ons bedroevend besluit jaar 1822 (27)
Korff J. F. te Oude Bercoop 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)
Korff S. J. Schoolopziener wonende te Oldberkoop.---- Prakken Jan Jans hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te
Donkerbroek jaar 1819 (2)
Korff S. J. Schoolopziener wonende te Oldberkoop.---- Prakken Jan Jans hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te
Donkerbroek jaar 1819 (2)
Korff S. J. Schoolopziener wonende te Oldberkoop.---- Welsterberg Jacobus, schoolonderwijzer te Donkerbroek, maar elders
beroepen, jaar 1819 (2)
Korfius ---- Corves Pietje volgens Tresoar: Korfius ,Zie ook: "Korfus", "Corvers" en "Corves", wordt vermeld op de Nominative
Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Korfus---- Corves Pietje volgens Tresoar: Korfius ,Zie ook: "Korfus", "Corvers" en "Corves", wordt vermeld op de Nominative
Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Kork Hend. Hages 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
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informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar
1841 (3)
Korl Hendrik Reinders---- Korll Reitze Hendriks *16-9-1822 Lemmer, Schippersknecht zoon van Korl Hendrik Reinders in leven
van beroep Schipper en Ekkema Antje Reitzes het betreft een Staat van personen die zich voor de Nationale Militie niet heben doen
inschrijven waartoe zij wel verpligt zijn geweest enz. jaar 1841 (5)
Korl Reinder Jans Schipper en wonende te Gorredijk hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij schippers
aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz. omdat zij geen Patenten hebben
zoals vele andere Schippers zoals b.v. in Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2)
Korll Hendrik Reinders Gorredijk Schipper, jaar 1839
Korll Hendrik Reinders Gorredijk Schipper, jaar 1841
Korll Hendrik Reinders Schipper, jaar 1839
Korll Reitze H. het betreft een brief van zijn vader maar hij zal moeten opgeven waar hij zig te Rotterdam zal bevinden enz. jaar
1841 (3)
Korll Reitze Hendriks *16-9-1822 Lemmer, Schippersknecht zoon van Korl Hendrik Reinders in leven van beroep Schipper en
Ekkema Antje Reitzes het betreft een Staat van personen die zich voor de Nationale Militie niet heben doen inschrijven waartoe zij
wel verpligt zijn geweest enz. jaar 1841 (5)
Korll Reitze Hendriks *16-9-1822 Lemmer, Schippersknecht zoon van Korl Hendrik Reinders in leven van beroep Schipper en
Ekkema Antje Reitzes het betreft een Staat van personen die zich voor de Nationale Militie niet heben doen inschrijven waartoe zij
wel verpligt zijn geweest enz. jaar 1841 (5)
Kormeler David, Uitventer, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Kornel Jan 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
Kornel M. J. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande
Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Korneles Oege, 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)
Korneles Oege, 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)
Kornelis Rienk, slachter te Drachten, Onderwerp een proces verbaal jaar 1824 (2)
Kornelis ….? Jans 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)
Kornelis Aaltje weduwe van Jacobs Tonnis, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen enz. enz. bij
besluit 18 Januari 1815 No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen enz. enz. gezonden
zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Kornelis Albert, 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)
Kornelis Albert, 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)
Kornelis Annes levering van twee paar schoenen voor zijn kinderen wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije
Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Kornelis Annes weduwe wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens
het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Kornelis Auke, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Kornelis B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Beetsterzwaag in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Kornelis B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Beetsterzwaag in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Kornelis de weduwe---- Paulus Lieuwe voor weekgeld Annes Kornelis de weduwe voor 37 weken wordt vermeld in een document
Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als
Diaken aldaar jaar 1814 (4)
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Kornelis Dirk, 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)
Kornelis Dirk, 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)
Kornelis Durk hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (27)
Kornelis Durk hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Kornelis Engbert, 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)
Kornelis Engbert, 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)
Kornelis Engeltje weduwe van Lubberts Halbe---- Arendz T. (Tjeerd) Schout van de gemeente Dragten ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Armvoogden van Ureterp hun request dat het onderhoud van Kornelis Engeltje
weduwe van Lubberts Halbe en hare drie kinderen enz. jaar 1815 (1)
Kornelis F. de erven, 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)
Kornelis F. W. te Haskerdijken 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)
Kornelis F. W. 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)
Kornelis Fokke, 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)
Kornelis Fokke, 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)
Kornelis Folkert, 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)
Kornelis Folkert, 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)
Kornelis Froukjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma
van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe
als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815
in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Kornelis Froukjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5)
totaal dossier (22)
Kornelis Geertje gehuwd met Gerrits Hendrik---- Bonhomme H. D. (Henri Damas) Schout van de Gemeente Surhuisum
ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Armvoogden zich bij hem
hebben vervoegd met melding dat Gerrits Hendrik met zijn echtgenoot Kornelis Geertje ruim 20 jaren door de Armbezorgers van
de Gemeente Drogeham zijn enz. maar dat Gerrits Hendrik onlangs is overleden te Surhuisterveen enz. jaar 1814 (2)
Kornelis Gettje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kornelis H. W. te Haskerdijken 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)
Kornelis Haye, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
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Kornelis Hendrik 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)
Kornelis Hendrik, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier
(32)
Kornelis Hilke 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)
Kornelis Homme en Brouwer Auke Johannes Beurtschippers van Workum op Sneek en IJlst ingevolge octrooi daar toe voor
omtrent honderd jaren door den Magistraat enz. jaar 1822 (7)
Kornelis Jan te Wijnaldum Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district
Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van
het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813) jaar 1815
(4) (24)
Kornelis Jan wegens vertering bij het informatie nemen bij verschillende dieverij enz., hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en
verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz. enz.
hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (20)
Kornelis Jelke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Kornelis Jelke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Kornelis Jelkjen, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden enz. en een
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun
behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Kornelis Jelle 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)
Kornelis Jelle te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kornelis Jenne hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Kornelis Jenne 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)
Kornelis Jogchum, 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)
Kornelis Jogchum, 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)
Kornelis Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Kornelis Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Kornelis Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Kornelis Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Kornelis Kornelis Wijbrens, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en
waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze
overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op
uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz.
jaar 1821 (9)
Kornelis Lamkje, 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 1831 (2)
Kornelis Lamkjen, 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)
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Kornelis Lenze 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)
Kornelis Lenze 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)
Kornelis Meindert te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kornelis P. de weduwe 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)
Kornelis Pieter de weduwe, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde
tot onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Kornelis Pieter 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)
Kornelis Pieter 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)
Kornelis Pieter, 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)
Kornelis Pietje, 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)
Kornelis Pietje, 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)
Kornelis Rinzes Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Kornelis Romke K. , 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)
Kornelis Siebe gecollecteerd bij de begrafenis van zijn vrouw, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek
van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Kornelis Siebe gecollecteerd bij de begrafenis van zijn vrouw, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek
van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Kornelis Sietze wegens geleverde materialen voor de barak te Paezens, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Kornelis Sjoerd te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Kornelis Staas te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Kornelis Theunis, 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)
Kornelis Theunis, 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)
Kornelis Vries T. Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens 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)
Kornelis W. ---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een
jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente
van Haskerdijken Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe,
Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)
Kornelis W. K.---- Lieuwe M. S?. , Kornelis W. K. en Grasveld S. S. zij schrijven en ondertekenen een brief aan de gouveneur dat
het in het dorp Oldeboorn de gewoonte was om 8 maal per jaar rond te gaan voor de armen zoals in 1810 en daarvoor, maar in
1811 is dat minder geworden en is er een schuld ontstaan enz. verder vinden zij dat het dorp geheel in het verval zal gaan, de
vaarten worden onbruikbaar en bomen en heggen om het Kerkhof greien wild enz. enz. jaar 1815 (3)
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Kornelis W. K. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz.
enz. jaar 1814 (7)
Kornelis Wiebren K., ---- Eyck van Wieger voormalig Secretaris en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente
bestuur van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met
december 1811 tegoed hebben en wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij
voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend door Geerts Gerrit,
Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid
zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16)
Kornelis Wiebren K., Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp; dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den Dorpe
Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat bij de
samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken onder Oldeboorn en dat de
inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz. zij verzoeken dan ook dat enz. enz. jaar 1814 (4)
Kornelis Wiebren wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Kornelis Wijbren K. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Kornelis Wijbren Kornelis., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en
waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze
overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op
uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz.
jaar 1821 (9)
Kornelis Wijtze, 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)
Kornelis Wijtze, 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)
Kornelis Wobbe, 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)
Kornelis Wobbe, 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)
Kornelis Wopke 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)
Kornelis Wopkes---- Bierma H. I.. (Hessel Idses) Schout van de gemeente Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat de Schoolonderwijzer Smidt Kornelis Wopkes zijne post op den 13e november heeft aanvaard enz. jaar
1815 (1)
Kornelissen Johannes Rooms Katholieke Priester te Bakhuizen , Handgeschreven brief met zijn handtekening en handtekeningen
o.a Bauke Sjoerds van der Meer, Kerk en Armvoogd te Bakhuizen., en nog 38 handtekeningen van leden van genoemde kerk , jaar
1840
Kornmann F.W. Geb.’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Adjudant-onderofficier12-12-1836 Overleden te
Padang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Korporaal Jacob, 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)
Korsma G. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Korsma Johannes Jelles---- Hiemstra Jan Fookes, Jan Fookes Hiemstra, Rinse Tjipkes Tjepkema, Siedes Klaases Straatsma en
Johannes Jelles Korsma ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Kerkenraad van den dorpe
Finkum en Hijum dat de achterstallige Tractementen enz. en dat de deurwaarder Muntings H. enz. jaar 1815 (2)
Kort J. te Oudeschoot een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Knijpe enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
Kort Jan Joukes, Veldwachter te Oudeschoot 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)
Kort Jan Linses Brander te Knijpe 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)
Kort Jan Linzes---- Gjalts Arjen, brouwer en brander te Joure, een procesverbaal van Wateryking en Roeying, wordt ook in
genoemd een Kort Jan Linzes Brander te Knijpe jaar 1824 (4)
Kort M. Linzes te Rotsterhaule Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3
Kort Mink Linzes te Rotsterhaule ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Kort Murk Linzes, Veldwachter te Rotsterhaule 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)
Kort Wieger, 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)
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Kortehemmen, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Kortekamp Sjoerd te Balk Openbare middelen tot vervoer van Personen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Kortemuhl Durk, 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)
586-5
Kortemuz? Durk Manis moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
01-07-1816
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)
287-C 3e
Korten ten Theunis 806 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat
Bataillon
van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat.
28-06-1817
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)
860-1-3+6
Kortenhorst Dirk hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
31-10-1815
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)
24-A-d
Kortenhorst Jan Mr. Schoenmaker met vier knegten te Mildam staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
20-01-1824
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen
enz. jaar 1824 (5)
14-A-5
Kortenhorst Jan, schoenmaker een procesverbaal van bekeuring omdat hij geen register heeft bijgehouden en een gesloten transactie
25-05-1824
ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. enz. Jaar 1824 (4)+(1)
74/27
Kortenhorst T. te Kuinre, het betreft een aanschrijving aan hem dat hij het hem toebehorende brugje bij Schoterzijl zijnde de
22-01-1840
overreedvan en naar de Langelille tevens van een paar schutdeuren voorzien worde hersteld enz. jaar 1840 (4)
74/27
Kortenhorst T. te Kuinre, het betreft een aanschrijving aan hem dat hij het hem toebehorende brugje bij Schoterzijl zijnde de
22-01-1840
overreedvan en naar de Langelille tevens van een paar schutdeuren voorzien worde hersteld enz. jaar 1840 (4)
498/10, 13
Kortenhout Jan staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele
21-05-1841
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)
498/10, 13
Kortenhout Jan staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele
21-05-1841
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)
244
Kortezwaag, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
05-04-1820
Noord Braband jaar 1820 (2)
255-A
Kortland Arie 286 is zijn volgnummer en Oude Tonge (zh) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
00-05-1817
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)
124-12
Kortlang Lubbert hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 11-4 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de
19-02-1814
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
966/7 en
Kortrijk H. D. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 4>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1070-8
Kortrijk H. te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
451-493
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
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)
1070/8
Kortrijk H. te Ferwoude staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van
no. 475
17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen die personele
26-10-1840
belasting moeten betalen als aangevers van paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen
(13)
2-A
Kortrijk Jan Jans Schipper op de Vrouw Zwaantje, jaar 1824
13-04-1824
517-11, 22
Kortrijk Yntje 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 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
517-11, 22
Kortrijk Yntje 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 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
221
Kortstra A., Horst v.d. Tj., Riemersma E., Kuipers W., Mulder K., Meersma H. en Halbersma A. , allenVeldwachters in de
12-05-1921
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)
1236/6
Kortstra AbeL Roelofs te Oldeholtpa wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore
nummer 12
van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
00-12-1839
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
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Kortstra AbeL Roelofs te Oldeholtpa wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore
van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Kortstra Abel Roelofs van beroep Arbeider te Oldeholtpade het betreft de stukken van de bekeuring tegen hem van de bij hem
gestoken Turf het procesverbaal spreekt van Steekturf van de 2e soort 3e klasse enz. dit proces verbaal is opgemaakt door de
commiesen Leeman Elius Philippus en Haan de Adriaan Frederik beide ondertekenen dit. Volgens de documenten bezit
eerstgenoemde ook een eigen huis. enz. jaar 1839 (15)
Kortstra Abel Roelofs van beroep Arbeider te Oldeholtpade het betreft de stukken van de bekeuring tegen hem van de bij hem
gestoken Turf het procesverbaal spreekt van Steekturf van de 2e soort 3e klasse enz. dit proces verbaal is opgemaakt door de
commiesen Leeman Elius Philippus en Haan de Adriaan Frederik beide ondertekenen dit. Volgens de documenten bezit
eerstgenoemde ook een eigen huis. enz. jaar 1839 (15)
Kortstra Abel Roelofs van beroep Arbeider te Oldeholtpade het betreft de stukken van de bekeuring tegen hem van de bij hem
gestoken Turf het procesverbaal spreekt van Steekturf van de 2e soort 3e klasse enz. dit proces verbaal is opgemaakt door de
commiesen Leeman Elius Philippus en Haan de Adriaan Frederik beide ondertekenen dit. Volgens de documenten bezit
eerstgenoemde ook een eigen huis. enz. jaar 1839 (15)
Kortstra Abel Roelofs van beroep Arbeider te Oldeholtpade het betreft de stukken van de bekeuring tegen hem van de bij hem
gestoken Turf het procesverbaal spreekt van Steekturf van de 2e soort 3e klasse enz. dit proces verbaal is opgemaakt door de
commiesen Leeman Elius Philippus en Haan de Adriaan Frederik beide ondertekenen dit. Volgens de documenten bezit
eerstgenoemde ook een eigen huis. enz. jaar 1839 (15)
Kortstra Abel Roelofs van beroep Arbeider te Oldeholtpade het betreft de stukken van de bekeuring tegen hem van de bij hem
gestoken Turf het procesverbaal spreekt van Steekturf van de 2e soort 3e klasse enz. dit proces verbaal is opgemaakt door de
commiesen Leeman Elius Philippus en Haan de Adriaan Frederik beide ondertekenen dit. Volgens de documenten bezit
eerstgenoemde ook een eigen huis. enz. jaar 1839 (15)
Kortstra Abel Roelofs van beroep Arbeider te Oldeholtpade het betreft de stukken van de bekeuring tegen hem van de bij hem
gestoken Turf het procesverbaal spreekt van Steekturf van de 2e soort 3e klasse enz. dit proces verbaal is opgemaakt door de
commiesen Leeman Elius Philippus en Haan de Adriaan Frederik beide ondertekenen dit. Volgens de documenten bezit
eerstgenoemde ook een eigen huis. enz. jaar 1839 (15)
Kortstra Abele Heerenveen Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Kortstra Abele Met signalement Veldwachter Schoterland , jaar 1915 (3)
Kortstra de weduwe te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V.
(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van
de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Kortstra Hans Hendriks van beroep Molenaar te Langweer Onderwerp: een transactie jaar 1825 (2)
Kortstra J. A. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (2)
Kortsz Willem, hij wordt aanbevolen voor de post van Zegelklopper op het kantoor der Hypotheken te Leeuwarden tevensin de
brief dat hij als een trouw bediende van de Leges enz. maar dat wegens de verkoop van het gebouw van de Loge moet hij enz.
maar hij is in zijne oude dag met zijn vrouw enz. ook wrdt vermeld datb hij Militair is geweest enz. tevens de brief van zijn
benoeming. Enz. jaar 1815 (2)
Kortwinus Luitjen Tjeerds----- 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)
Kortz. ….? Zegelklopper, hij wordt vermeld op de staat waarin vereld staat zijn functioneren in zijn werk zoals vlijt, bekwaamheid
enz. enz. jaar 1825 (3)
Korver Egbert hij 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)
Korver Egbert hij 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)
Korver Egbert Hylkes, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het bewijs
van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2)
Korver Jan Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer
aan de Rentmeester der Domeinen te Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt jaar 1818 (3)
Korver Kleis H. hij 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)
Korver Kleis H. hij 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)
Korver Kleis Hendriks* 1793 wonende te Tjalleberd, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
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Kosbeek Gerbe Joh’s 295 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)
Kossen Abraham, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Kossen Abraham, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kossen Adolf Johan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kossen Marinus te Krommenie hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Kosser M. Krommenie Zijn sollicitatie als Veldwachter , jaar 1915 (3)
Kost Jan L. ,Brander, kantoor te Knijpe Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Kost Jan L. ,Brander, kantoor te Knijpe Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Koster ….? te Ameland Kapitein op het Schip de Laura 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 1885 (2)
Koster ….? te Ameland Kapitein op het Schip de Laura 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)
Koster ….? te Ameland Kapitein op het Schip de Laura 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)
Koster ….? te Ameland Kapitein op het Schip de Laura 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)
Koster Adrianus Culemborg Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Koster Ale 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
Koster Andries Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Koster Arend H. 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)
Koster Bauke, 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)
Koster Borgert Jansen Schipper op het Tjalkschip De Jonge Lelij op den 24e april zeijlende in het Noordergat bewesten Ameland
aan de grond geraakt en geheel verbrijzeld thuis behorende te Bassel? In het Oldenborgsche komende van Hamburg op weg naar
Amsterdam de Schipper en de Stuurman zijn door een visser gered. Jaar 1823 (1)
Koster C. B. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers
der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Koster C. B. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Gehele provincie (122)
Koster C. Kapitein is met zijn schip de Catharina komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar Hamburg
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)
Koster C. Kapitein is met zijn schip die Frau Catharina te Hamburg op 3 mei gearriveerd komende vanuit Amsterdam staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Koster Cornnelis A. Werkman 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)
Koster de J. Frz. , 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)
Koster Ecko, 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)
Koster Ecko, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Koster F. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
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enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Koster Foeke, 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)
Koster Freerk Daniels een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder
dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)
Koster Freerk Daniels Kapitein op het Schip de Vrouw Grijtje 18 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J.
Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst
der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Koster Freerk Daniels---- Koster Gerrit Freerks * 08-01-1795 z.v. Koster Freerk Daniels en Gerrits Grietje 18 is zijn volgnummer,
hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R.
M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Koster Freerk Sipkes een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder
dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)
Koster Freerk T. hij weigerde om zijn post als zetter te aanvaarden te Schiermonnikoog omdat hij van de Schout nog een
aanzegging of aanstelling heeft ontvangen enz. enz. jaar 1816 (1)
Koster Freerk Tjipkes, een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp; een klacht dat hij geen bericht op zijn request
heeft ontvangen betreffende enz. enz. jaar 1816 (1)
Koster G. Nachtwacht te Franeker 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)
Koster G. te Nijland wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (8)
Koster G. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der
Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (8)
Koster Geert en Wal van der Rein Tjepkes Schippers varende van Franeker op Leeuwarden hebben te kenis gegeven dat de
deurwaarder namens de overige eigenaren van het veer enz. jaar 1816 (2)
Koster Geert F. te Ballum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ballum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Koster Geert F. te Ballum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ballum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Koster Geert 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)
Koster Gerben, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Koster Gerben, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Koster Gerben, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Koster Gerben, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Koster Gerben, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Koster Gerben, gaat naar Italië, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Koster Gerben1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Koster Gerbrig 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)
Koster Gerbrig staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Koster Gerrijt Bernhardus Auditeur Militair, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant Collonel
Commanderende het 4e Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde
functie enz. jaar 1815 (2)
Koster Gerrijt Gerrijts te Menaldumadeel, 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)
Koster Gerrit Freerks * 08-01-1795 z.v. Koster Freerk Daniels en Gerrits Grietje 18 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een
door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Koster Gerrit Gerrits te Deinum, Beurt en Veerdienst van Deinum 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 1866 (8)
Koster H. H. staat vermeld in een dossier het inzenden van bewijzen van Dienst benodigd in de tweede zitting der Militie raden
ligting 1841 wier werkelijke of gepresteerde dienst enz. jaar 1841 (3)
Koster H. Kampen Schipper, jaar 1837

Koster Hendrik Kampen Schipper
Koster Isaac Hendriks te ‘t Bildt (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den
Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)
Koster J. Kampen Schipper
Koster Jacob Gerrits te Harlingen komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie van
1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun beroep enz.
jaar 1814 (4)
Koster Jacob Mastmaker 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)
Koster Jacobus Geb. Henkenzand, laatst gewoond hebbende te Henkenzand. Sergeant28-12-1836 Overleden te Koempoelang, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Koster Jan , Taalmeester, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Koster Jan Foekes Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met
een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)
Koster Jan Folkerts staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Koster Jan gehuwd met Visser Fintje, 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)
Koster Jan Hend’k 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)
Koster Jan Hendriks * Swarm be Ozem…?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)
Koster Jan Hendriks 403 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)
Koster Jan Hendriks staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie
(o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst
der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Koster Jan Tjalkes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Koster Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Koster Jan, Overleden Jan Koster 07-08-1837 St. Elizabeth Gasthuis Deventer (Krankzinnig) , jaar 1839
Koster Johanna Johanna, 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 (3)
Koster Johanna Johannes, 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)
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Koster Johanna, 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)
Koster Jozeph Meijer, 525 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)
Koster Juda Meijer, 524 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)
Koster Klaas L. wegens Stalhuur in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie
van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar
1815 (11) (dossier15)
Koster Klaas L. 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)
Koster Klaas L., 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)
Koster Klaas Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de
verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Koster Klaas, 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)
Koster Kornelis A. Houtzaagmolenaarsknecht te Grouw ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
bezwaar tegen de aanslag belasting voor een dienstbode en uitspraak originele aanslagbiljet, een beschrijvingsbiljet enz. jaar 1841
(16)
Koster L. Corporaal 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)
Koster L. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Koster Lodewijk, 515 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)
Koster M. H., 40 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)
Koster Marijd Tjipkes---- Zeilinga Tjipke Abrams * 19-04-1798 z.v. Zeilinga Abram Edes en Koster Marijd Tjipkes 5 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)
Koster Marijke 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)
Koster Marten Goukes wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)
totale dossier (45)
Koster Martinus Dominicus---- Rooms Katholiek Politiebond “ST. MICHAEL” de ondergetekenden Stoop Petrus Josephus
Antonius, Voorzitter en Koster Martinus Dominicus wonende Kruisstraat 30 te Tilburg, Onderwerp: het afschaffen van de
nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. in Gemeenten met meer dan 1500 inwoners enz.
jaar 1917 (3)
Koster Minne Hendrik Leeuwarden Voordracht en benoeming voor de functie van Veldwachter te Lemsterland., jaar 1917 (3)
Koster Minne Hendrik Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1917 (2)
Koster N. H. te Oldeberkoop 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 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)
Koster O. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Koster Oeds Sijtzes Winkelier te Oostrum verzoekt eerbiedig aan zijne exellentie, dat door te Drogham geposteerde
Rijkscommiesen Rasschen Jan en Zijlstra Gosse Rein bij procesverbaal van 25-12-1836 (in dossier aanwezig) betreffende een
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bekeuring van de Wet op het Zout en het betreft bij een aanpeil van zeep en bij die gelegenheid een zak met geraffineerd zout enz.
dit verzoek is door hem ondertekend enz. jaar 1837 (9)
Koster Oeds Sydzes te Tietjerksteradeel 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)
Koster Oeds Winkelier te Eestrum betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens vervoer van 25 ponden geraffineerd
zout dat niet voorzien was van een document enz. komt ook in voor Kootstra Marten H., Hayema ….? Rasschen J. P. en Zijlstra G.
R. Commiesen van de Rijksbelasting , en de goederen komen uit het pakhuis van Hobbema J. en bestemd voor Veen van der G. P.
jaar 1837 (14)
Koster Rein Op zijn Schip Potschipper

Koster Remke Daniels Fokkes * 10-05-1816 Kok op de Vier Gebroeders
Koster Remke Daniels Fokkes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837

Koster Rinse Wijbes te Harlingen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte
en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van
Friesland (86)
21-A
Koster Sibrigje Gerrijts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
09-02-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
134
Koster Sierk Cornelis Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
28-02-1815
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
1316 lijst 3-R. Koster Sijmon te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
22-10-1814
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)
14-A
Koster Theresia te IJlst een Brouwerij --- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen; met de straat
05-08-1824
waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering jaar
1824 (4)
1216-14, 3
Koster Tjeerd Doekeles, 18 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling
29-11-1839
Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland
van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen informatie een kolom aanmerkingen waarin o.a.
vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)
285/12
Koster Tjeerd Franeker Hulp Nachtagent Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
330-12
Koster Tjeerd Met signalement Agent van Politie Franeker, jaar 1915 (3)
17-02-1915
36-A
Koster Tjerk C. Werkman van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
blz. 35
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
22-04-1824
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)
833-2
Koster W. H. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Ooststel(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
lingwerf
Gehele provincie (122)
988-3, 27
Koster W. H. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 2
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
26-09-1839
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
517-11,
Koster W. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
34-35,
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
39-40
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
19-05-1840
dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
517-11,
Koster W. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
34-35,
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
39-40
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
19-05-1840
dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
708-5_27c
Koster Willem te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B.
20-07-1841
(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)
949/27
Koster Willem te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
1413
Koster Willem, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-08-1915
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1198
Koster Willem, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-08-1916
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
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Koster Willem, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Koster 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
Koster Wybe H. 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)
Koster Z. 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 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)
Koster, Jan Koster St. Elizabeth Gasthuis Deventer (Krankzinnig), jaar 1839
Kostschool voor Jonge Juffrouwen te Leeuwarden, de oprichting en de Algemene bepalingen voor de kostschool waarin de
zedelijke opvoeding, het onderwijs, het gebed, de vacantie’s het te verstrekken voedsel enz. enz. geregels wordt, jaar 1817 (25)
Kostwinder Jan * Veendam 17-08-1821, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Koten van G. te Dordrecht 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)
Koten van J. R. 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)
Koten van Jan B. te Tzummarum en en het Klooser Lidlum Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten
behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen
van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no
544 enz. (4 September 1813) jaar 1815 (4) (24)
Koten van Jan B. te Tzummarum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen
aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde
van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Koten van Jan Tzummarum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard
welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan Dorpsregters ),
akte jaar1815 (2) (9
Koten van Rienk Reinders Gaarder en Schoolonderwijzer te Kotent, Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het
Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Kotzebu von A. aan de Gouverneur van Vriesland wordt toegezonden deel V van Kotzebu von A. met verzoek het zelve aan de
Boekverkoper Steenbergen ….? van Goor te willen enz. jaar 1814 (1)
Koudenberg J. 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)
Koudenburg ….? te Harlingen Kapitein op de Abraham 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)
Koudenburg ….? te Hennaarderadeel Schip de Alberdina Amalia komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)
Koudenburg A. B. , 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)
Koudenburg Freerk Botes in leven gehuwd met Antje Jans---- Jans Antje weduwe van Koudenburg Freerk Botes te Wierum, het
betreft haar request dat haar man is komen te overlijden waardoor de weduwe in bedrukte omstandigheden is geraakt en haar 2
dochters en verzoekt om haar zoon van den dienst te ontslaan dit document is ondertekend door de Schout Wijnia H. M. van Nes
enz. jaar 1815 (1)
Koudenburg J. G. te Sexbierum, 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)
Koudenburg J. G. te Sexbierum, 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)
Koudenburg J. G. te Sexbierum, 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)
Koudenburg Klaas naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
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Koudenburg Klaas naar Newcastle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Koudenburg Klaas naar Oost Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Koudenburg Klaas naar Oost Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Koudenburg L. L. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van
de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Koudenburg Lieuwe Aatzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ
Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te
Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg
catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans
Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen ten lading overstaande van
diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
Koudenburg Volkert---- Petersen Herm heeft in de Landmilitie getrokken no. 44 in het jaar 1809 vrijwillig uitgetrokken en thans te
Vlieland is gearriveerd voorzien van een pas van ontslag alsmede Bruijn Jacob en Visser Theunis hebbende gediend bij de Marine
ook terug gekomen is Koudenburg Volkert Aatses enz. jaar 1814 (41)
Koudijs W. Finsterwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Koudijs Willem Finsterwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Koudum , Onderwerp; een correspondentie betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente aldaar
jaar 1819 (13)
Koudum aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Koudum----- de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Wymbritseradeel , 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)
Koudum Lijst met 121 namen van Inwoners van Koudum, jaar 1814 (17)

Koudum van J. M. ontvangt fl. 1.35 voor Glazenmaken, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek
der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)
inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J.
als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
18-A
Koudum, 53 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel
21-01-1824
eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824
380
Koudum, betreft een toelage aan de Nieuw beroepen leeraar Adama Th. (Theodorus) te Workum thans nog predikant te Koudum
14-07-1816
met lijst van 54 namen als voorstanders en 18 namen als tegenstander Jaar 1816 (7)
224
Koudum, Onderwerp: dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld
04-03-1822
met bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz. dat de Executuur
Hemminga enz. enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias , en dat hij direct naar de toren is
gegaan enz. enz. gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter, Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman,
Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd, Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt, die met Quarre
Rein Jeremias de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz. en dat genoemden emmers en lantaarns
verzamelden en dat Jaarsma G. W. de Assessor enz, en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat Werf van der
Walle te Koudum de tweede enz. enz. en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Johannes Namles te
Koudum en dat de toren toen brandvrij was enz. (een mooi lang verhaal) jaar 1822 (3)
761
Koudum.----- Heeckeren S. O. J. (Sybrandus Obbo Jan) Crommelin Baron van, Burgemeester van Koudum, hij is op 22 april 1879
23-04-1879
vanuit Elanuizen geheel alleen in een zeilbootje de Fluessen opgegaan om naar Koudum te varen maar hij is daar nooit
aangekomen zijn bootje werd leeg teruggevonden en zijn hoed is gevonden op laag land enz. enz. getekend de Burgemeester Kat J.
A. van Hem. Oldep. en Noordwolde jaar 1879 (1)
10-02-1825 2- Koudumer Slapendijk Onderwerp: Overstroming enz. jaar 1825 (1)
A
267
Koudumer Slaperdijk Bestek en conditieen wegens reparatieen aan de werken aldaar jaar 1819 (7)
20-04-1819
139
Koudumer Slaperdijk---- Zaagsma Gosse Sjoerds . Hij ontvangt een betaling van fl. 440.= voor de reparatieen van de Koudumer
06-02-1822
Slaperdijk enz. jaar 1822 (3)
260
Koudumer Slaperdijk,---- Nieuwe Zijlen en Munnekezijlen en Koudumer Slaperdijk, een aanplakbiljet formaat A-3 voor de
19-04-1819
aanbesteding van enige reparatieen enz. aan de havenwerken jaar 1819 (3)
487 en 488
Koudumer Slapersdijk----Spokersbrug, betreft bestek voor onderhoud der werken aan de Koudumer Slapersdijk en eenige
08-07-1820
reparatieen aan de zogenaamde Spokersbrug en aan het dek en leggers enige herstelling enz jaar 1820 (2)
287-C 3e
Kouger de Siopke 732 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat
Bataillon
van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat.
28-06-1817
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)
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Kouman Smeding P. te Leeuwarden en Zeilmaker & Co. verzoeken dat de concessie voor de Stoombootdienst tussen
Leeuwarden en Amsterdam voor het vervoeren van passagiers en goederen deze concessie wordt overgeschreven op de
eerstgenoemde enz. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten
1879-1881) jaar 1879 (7)
Kouman Smeding P. 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)
Kouman Smeding P. ---- Meer van der wonende in de Oosterstraat te Leeuwarden in 1825 een handgeschreven brief aan Dijkman
Jan de weduwe en Dekker Jan Doudes Armvoogd tot Ameland en gaat over Hekker(n?) Anke Klazes, zij is meerdere jaren
gedetineerd geweest te Leeuwarden wordt ook genoemd Kouman Smeding P. enz. jaar 1825 (7)
Kouman Smeding P. ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus een Contract
tussen het College van Regenten en voorgenoemde omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van
de zaken die gemaakt worden en de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)
Kouman Smeding te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Koumans Smeding P. Leeuwarden Zeehandelaar en Stoombootdienst Leeuwarden. – Amsterdam Dossier (7)
Koumans Brouwer P. Thesaurier wordt vermeld in een document van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)
Koumans Brouwer P.---- Korff J. F. (Jan Frederik) predikant te Oude Berkoop 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 Koumans Brouwer P. die voor den naar Groningen
vertrokken Predikant Gouverneur is op getreden enz. jaar 1816 (4)
Koumans Brouwer P. op de Joure, 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
Koumans Brouwer P. op de Joure Praeses 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)
Koumans Brouwer P. op de Joure Predikant Classis van Heerenveen 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)
Koumans Brouwer P. op de Joure 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)
Koumans Brouwer P. op de Joure, 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
Koumans Brouwer P. op de Joure, 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)
Koumans Brouwer P. Predikant bij de Gereformeerden op den Plekke de Joure en geeft met eerbied te kenne in in een door hem
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland mede in naam van de overige Kerkleden dat de exercitieen van de Landstorm
in ons Midden gedurende dit voorjaar gehouden zijn des Zondags tussen den Ochtend Godsdienst en dien van den namiddag maar
enz. jaar 1815 (4)
Koumans Brouwer P. Predikant te Joure tot Lid 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)
Koumans Brouwer P. te Joure Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Koumans Brouwer P. te Joure 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)
Koumans Brouwer P. te Joure 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)
Koumans Brouwer P. 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)
Koumans Brouwer P. te Joure, 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
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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)
Koumans Brouwer P.---- Veen van der Pieter Jacobs en Boer de Tijmen Alberts beide Huislieden wonende te Munnekeburen en
Kerkvoogden aldaar dat voor jaren in de gecombineerde gemeente van Nijetrijne, Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen is
afgebroken geworden de Kerk van Nijetrijne die in staat van verval verkeerde en sedert 7 jaren in de erk van Spanga ook geen
dienst meerb gedaan wordt en dat zij met de overgebleven gemeente gezamenlijk 1 leeraar hebben en gezamenlijk het achterstallige
tracement enz. ook in dit dossier een brief van De Klassificale Kommissie bij de klasse van Zevenwouden dat over voorgaand
onderwerp gaat ondertekend door de Scriba Koumans Brouwer P. enz. jaar 1915 (10)
Koumans Brouwer P., predikant bij de gereformeerde gemeente te Joure, hij is benoemd tot Rector der Latijnse school te Joure jaar
1818 met een daaraan verbonden tractement van 150 guldens per jaar enz. enz. jaar 1818 (2)
Koumans---- Brouwer Pieter Koumans, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche
Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Koumans Brouwer Pieter wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende
successierechten van zijn nalatenschap jaar 1841 (3)
Koumans Brouwer rector van de Latijnsche School te Joure, o.a. hij krijgt eervol ontslag, jaar 1825 (6)
Koumans Smeding te Leeuwarden 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)
Koumans Smeding ,….? te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar met het schip Alberdina , jaar 1839
Koumans Smeding Courantdrukker en koopman te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele
belastingen Jaar 1824 (4)
Koumans Smeding---- Gevangenissen, Onderwerp: de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden met
als verzoek om van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan Sjoerd
(borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook genoemd de President
van het Collegie der Regenten Romkes Johannes en de vice president van het Collegie der Regenten Feddes C. C. , Koumans
Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4)
Koumans Smeding J.---- Hijmolen en de Jong aannemer van het leveren van kledingstukken aan het Tuchthuis te Leeuwarden met
bevestiging van het Collegie van Regenyen over de gevangenhuizen enz. ondertkend door Romkes Johan en Koumans Smeding J.
jaar 1816 (2)
Koumans Smeding P. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden ,
Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie en na
gedane bekendmakingen en het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar Turf in de
Huizen van Arrest, Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden enz. jaar 1821 (4)
Koumans Smeding P.---- Romkes Johannes President van het college van Regenten over de gevangenissen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice president van hier voor gemelde, Vitringa Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Beekerk H., Koumans Smeding
P. leden van dit college, onderwerp de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, en de aannemers
voor levering jaar 1818 (4)
Koumans Smeding P. ---- Cats S. President en Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J. , Smeding H., Feddes C. C., Giffen van
N., Koumans Smeding P. alle leden van het Collegie van Regenten over de gevangen huizen te Leeuwarden zijn bijeen in een
vergadering betreffende de Aanbesteding van de benodigde Turf in de Gevangen huizen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Koumans Smeding P. ---- Cats S. President van het Collegie van regenten over de Gevangen Huizen te Leeuwraden en de heer
Eeckma J’t. Vice President van gemeld Collegie. Vitringa Coulon J., Smedink H’k , Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen
van N. leden van gemeld Collegie enz. aanbesteding voor enz. Elzenga J. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de
voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de
aanneemsom jaar 1815 (6)
Koumans Smeding P. ---- Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, Eekma Jt. Vice
President, Vitringa Coulon J., Smeding Hk, Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N., Allen leden van dat Collegie
verenigd in de vergaderzaal int Tuchthuis te Leeuwarden met als onderwerp de Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch
enz. enz. jaar 1816 (6)
Koumans Smeding P. een betaling voor geleverde schrijfbehoeften enz. Enz. Jaar 1825 (1)
Koumans Smeding P. het betreft de aankoop van 729 Steen gezwingeld vriesch Vlas wegende 2328 pond tegen f. 1.80 de Steen
enz. jaar 1840 (4)
Koumans Smeding P. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk
H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen
aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met Borg Reerink Jan,
Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O.
voor Gerst meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes
H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,
met Jaar 18191 (4)
Koumans Smeding P. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden ,
Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de
aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Koumans Smeding P. ---- Smeding H., Vitringa Coulon J., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N. zijn de Regenten
over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp; het bekendmaken van de conditieen voor de aanbesteding van benoodigde
kleding waarvan Mourer Christiaan te Leeuwarden de voordeligste was voor en dan volgt het soort, aantal en bedragen van de
kleding ook genoemd Cats S. (Sible) Burgemeester van Leeuwarden en President van enz. jaar 1814 (4)
Koumans Smeding P. ---- Ultrich P. President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J.
Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College.
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Onderwerp aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg
Amoraal. M. , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink J. en Kool
en Wortelen Zijlstra R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J. en Turf Eizes
Pieter zijn borg is Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar 1820 (9)
Koumans Smeding P. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en
ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)
Koumans Smeding P. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813
ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Koumans Smeding P.---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden ,
Vitringa Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding
vanleverng van Levensmiddelen enz. en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren Feenstra Hille hij levert
Brood met als borg Dirks N. J. , Amoraal Minne C. levert Aardappelen met als borg Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert
Rundvlees en Rundvet met als borg Bartele van Martinus D. , Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel en Doppen met als
borg Feenstra Hille, Kaastra Sierp T. ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle, Ottema T. de weduwe levert
Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T. Woude van der Jan S. levert LangeTurf met als borg Woude van der
Sjoerd J. , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg Woude van der Jan J . , Wijsma Hans levert de Bewassing en
Baardscheren met als borg Pas T. jaar 1821 (7)
Koumans Smeding P.---- Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H,
Feddes C. C. , en Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het
aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar, jaar 1819 (4)
Koumans Smeding P.---- Feenstra B. W. Aanbesteding voor het leveren van aardappelen aan het huis van Arrest te Leeuwarden
zijn borg is Koumans Smeding P. met hun beider handtekeningen, enz. enz. jaar 1814 (4)
Koumans Smeding P. hij is geïnstalleerd als lid van het Collegie van Regenten van de Gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814
(3)
Koumans Smeding P. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij de vrijheid neemt een ootmoedig
verzoek te doen om de leverancier van Papier, pennen enz. te mogen worden enz. jaar 1814 (1)
Koumans Smeding P. 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)
Koumans Smeding P. hij wordt geïnstalleerd als lid uitmakende van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr.
Leeuwarden tevens een brief die hij samen met de andere leden aan de Burgemeesteren van Leeuwarden stuurt enz. jaar 1814 (10)
Koumans Smeding P. lid van het Collegie van Regenten over de Gevangehuizen binnen Leeuwarden met als onderwerp de
aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met
vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Koumans Smeding P. n document Staat geleidende de Declaratien wegens gedane Leverancien ten behoeve der fabriek in het Huis
van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Koumans Smeding P.---- Romkes Johannes President van het College van Regenten voor de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat
college verenigd in dev ergaderzaal en na voorlezing van de conditieen voor de aanbesteding van voedsel (alles met name
genoemd) de leveranciers worden; Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J. , Erwten, Bonen,
Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe Peper, Zout, Olie
en Kaarsen.
Wijsma H. Baardscheren. enz. jaar 1818)
Koumans Smeding P. 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
Koumans Smeding P. staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Koumans Smeding P. 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 (9) dossier (19)
Koumans Smeding P. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en
Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen,
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Koumans Smeding P. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie
en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e en 4e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde
goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Koumans Smeding P. te Leeuwarden uitvoerder 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 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)
Koumans Smeding P.---- Tigler Klaas hij wordt genoemd in een brief aan de heeren Commissarissen Generaal in het Departement
Vriesland door de Voogden der Stads Armen Kamer van Leeuwarden dat Klaas Tigler in leven wonende te Leeuwarden eene
Testamentaire dispositie heeft nagelaten aan de Algemene Armen en dat zij enz. ondertekend door de Praeses Dijkhout Joh’s en de
Adjunct Koumans Smeding P. jaar 1814 (1)
Koumans Smeding P. voor geleverde Schrijfbehoeften, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling
met het bedrag enz. jaar 1816 (1)
Koumans Smeding P. voor Schrijfbehoeften, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een
uitbetaling met het bedrag op enz. jaar 1816 (1)
Koumans Smeding P. wegens Schrijfbehoeften , staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een
ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
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Koumans Smeding P., hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden
Salverda S. voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Koumans Smeding P., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en
Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)
Koumans Smeding Pieter ---- Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam, Aannemers met als onderwerp de aanneming voor
de levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en
Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz. , aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes) van
Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de Regtbank Vice
President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en Giffen van Nicolaas alle
leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de hoeveelheden en de prijs, jaar
1816 (12)
Koumans Smeding Pieter voormalig secretaris en nu lid van het Collegie van Regenten , komt voor in een document van de namen
van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar
1822 (6)
Koumans Smeding Pieter---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een brief
betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden indertijd een contract
heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend door Leeuwen van Jacob Griffier van de
regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph Directeur van den Arbeid van het Huis van reclusie en
tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839 (6)
Koumans Smeding Pieter in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat, geeft met eerbied te kennen
dat hij te Leeuwarden woont en benoemd is geworden als lid van het Collegie van regenten over de gevangenhuizen alhier maar dat
hij enz. jaar 1815 (1)
Koumans Smeding Pieter Koopman, hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en Toezigt van
de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz., jaar 1822 (5)
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar geeft met eerbied te kennen dat zich thans voor de stad
Leeuwarden bevindt het schip De Verenigde Trouw van de Schipper Stuit G. W. van Wildervank met ene partij Cichoreiwortels
naar Altona enz. jaar 1839 (2)
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar met het schip Vrouw Catharina, jaar 1838
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar met het schip De Goede Verwachting, jaar 1838
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar met het schip de Drie Gebroeders, jaar 1839
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar met het schip De Goede Verwachting, jaar 1839
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar met het schip de Alberdina, jaar 1839
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar, jaar 1839
Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar, jaar 1840
Koumans Smeding Pieter Zeehandelaar te Leeuwarden dat zich thans voor de Stad bevindt het Tjalkschip de Goede Verwachting
met als Schipper Sluis van der J. L. van Groningen komend met als lading enz. jaar 1839 (3)
Koumans Smeding Pieter, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de
regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818
Koumans Smeding V.? hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen
te Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen enz. voor
overgave aan De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1823 (3)
Koumans Smeding V.? hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van De Commissie van Administratie over de
Gevangenhuizen te Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken,
Keukengereedschappen enz. voor overgave van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1823
(3)
Koumans Smeding van P. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Koumans Smeding, P., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker D.H.,
Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans Smeding P.,
Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker
Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,
Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds, Greuve J. K. de, Pas, E. jaar
1823 (47)
Koutenburg---- Leeuwenstein Salomon Natham wonende Zaailand Wijk E. no.243 te Leeuwarden ook een handgeschreven brief
met zijn handtekening onderwerp; personele belasting betreffende zijn buitenhuis genaamd Toutenburg te Rijperkerk No. 7 , een
lijst van schatting van mobilair met een berekening van de belasting en een Quitantie van reis en verblijfkosten van de
behandelende ambtenaar enz. enz.jaar 1841 een dossier (28)
Kouteren van Bartholomeus, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Kouwe v.d. Riemke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Kouwen..? Beerent 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
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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)
Kouwenberg Dirk, , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 25-10-1816 Petten, 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)
Kouwenberg P. J. te Burgwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Kouwenburg Cornelis , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Kouwenburg Cornelis Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kouwenburg Cornelis Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kouwenburg Cornelis te Barradeel, 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)
Kouwenburg H. B. , Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de
Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de
Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18
stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen
een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen
enz. jaar 1814 (4)
Kouwenburg Jan Tiedes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Jan Tietes, , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Jan Tietes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Jan, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Kouwenburg Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kouwenburg Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kouwenburg Kornelis Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Kornelis Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Tetje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Tettje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Tiete Jans , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Kouwenburg Tiete Jans te Barradeel, 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)
Kouwenburg Tiete Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
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Kouwenburg Tiete Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Kouwenburg Tiete Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kouwenburg Tiete Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Kouwenhoven Baartje, 1 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)
Kouwenhoven Baartje, 313 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)
Kouwenhoven Elisabeth weduwe Bekius N. het betreft een verzoek toet verlenging van een jaar van verlof voor haar zoon Bekius
Otto milicien van het jaar 1836 enz. jaar 1839 (5)
Kouwenhoven Grietje Martinus 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)
Kouwenhoven Harmen te Oudemirdum Veldwachter enz. jaar 1919
Kouwenhoven Harmen Veldwachter te Oudemirdum enz. jaar 1918
Kouwenhoven Harmen Veldwachter van Oudemirdum 2e afdeling enz. jaar 1919
Kouwenhoven van W. Corporaal 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)
Kouzijn J. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude jaar
1812 (3)
Koyker Hans bewoond een Boerenplaats in Westermeer, komt voor op de staat der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven
van de Kerkvoogdij van Westermeer, Snikzwaag en Joure van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822 ,
Westermeer (7) Snikzwaag (6) Joure (8) totaal dossier (21)
Koyspen….? te Harlingen Schip de Margrieta 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)
Koystra Johannes staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
Kpuwenhoove van Willem 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)
Kraaijer Gabe H. te Ureterp 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)
Kraaijeveld A.---- Bakker A. Directeur van de Deutsch Hollandische Baugesellschaft verzoekt in een handgeschreven en door hem
ondertekende brief (2 maal) om met de Sleepboot “Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 9” de Friesche wateren te mogen
bevaren om naar Dordrecht te gaan voor het inbouwen van een nieuwe motor, tevens wordt vermeld dat de vergunning wordt
verleend aan de Kapitein Andel van Adrianus te Sliedrecht die ook een brief schrijft en ondertekend, verder een handgeschreven
brief van Kraaijeveld A. liggende met het schip“Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 10” voor de sluis te Nieuwe Zijlen enz.
als antwoord op zijn brief een telegram jaar 1904 (9)
Kraaijmaat Cornelis * Vleuten staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en
plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid,
voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale
Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
Kraak Andries, 375 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)
Kraak Anthony * 01-05-1794 Amsterdam wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche zaken met
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Kraak Jan Geerts 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 Hieronimus door gepaste redenen
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zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid
maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de
gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof
Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz.
verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de
Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Kraak Jan Harmens 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 Hieronimus door gepaste
redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel
bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de
gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof
Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz.
verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de
Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Kraak 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)
Kraak 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)
Kraak Pieter Harmens te Kollumerland 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)
Kraak Pieter Harmens 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)
Kraak Thijd Geerts 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 Hieronimus door gepaste
redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel
bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de
gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof
Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz.
verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de
Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Kraal….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Kraamer Baauke---- 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 een Nominative Staat
van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Kraamer Bauke---- 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)
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)
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 een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Kraamer Jurrien 462 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)
Kraan Christiaan 09-10-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Kraan Christiaan---- Bakker Jan en Kraan Christiaan deze kinderen zijn teruggezonden naar het Etablissement der Maatschappij te
Veenhuizen zij waren voor enige tijd uit hetzelve gedeserteerd enz. jaar 1839 (3)
Kraan Christiaan---- Bakker Jan en Kraan Christiaan deze kinderen zijn teruggezonden naar het Etablissement der Maatschappij te
Veenhuizen zij waren voor enige tijd uit hetzelve gedeserteerd enz. jaar 1839 (3)
Kraan Christiaan zoon van Kraan 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)
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Kraan Cornelis is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Boer de Sijdse enz. jaar 1824 (3)
Kraan Johanna---- Kraan Christiaan zoon van Kraan 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)
Kraan Samme Cornelis te Noordwolde, Omnibus ondernemer jaar 1903 (1) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Kraan van der Willem 261 is zijn volgnummer en Maasdam 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)
Kraanen van Corns. ,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Kraanen van Wilhelmus Petrus Cornelis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Kraantjes Boutte Jans ---- Roorda Ynze Jans Nummerverwisselaar voor Kraantjes Boutte Jans , 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)
Kraayer G. H. te Ureterp 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)
Kraayer Hendrik Lieben Fuselier bij de 4e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie te Campen
Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den dienst wegens een Hernia
enz.enz. jaar 1814 (1)
Kraayer Hendrik Lieben, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon Infanterie der
Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den dienst om zig te melden in
Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Kraayer Lebe Hendrik geboren te Ureterp is onbekwaam in tot den dienst de Luitenant Colonel Pabst …? Verzoekt daarom een
ander in zijn plaats enz. doch hierbij een extract uit het stamboek van Pieters A. daar hebben wij niets in kunnen vullen daar de
persoon bij zijn komst ziek is gevalen enz. enz. jaar 1814 (4)
Kraayer Lieben Hendrik, ---- Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die
volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik, Baaden Hendrik, Vries de Pier
Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1
Kraayeveld Johannes en Noordenne van E. te Sliedrecht, Aannemers van het maken van een Stoomkanaal van de Groote Brekken
tot de Teroelsterkolk, in een handgeschreven en door hen ondertekende brief verzoeken zij om een vergunning om door de
Provinciale wateren van Friesland te varen met de zandzuiger “Schelde” en de Baggermolen “Maas” , “Kil”en de benodigde
modderbakken enz. jaar 1915 (6)
Kraayeveld Johannes en Noordenne van E. te Sliedrecht, Aannemers van het Baggerwerk te Delfzyl in een handgeschreven en
door hen ondertekende brief verzoeken zij om een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te varen met de
baggermolen “Holland” enz. jaar 1912 (1)
Kraayeveld Johannes te Sliedrecht met de Baggermolen de Kil, de Maes en de Schelde (5)
Kraayeveld Johannes te Sliedrecht met het Schip de Holland
Kraayvanger Hedrikus, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Kracht Barend Hendrik, Korporaal 17de Afdeeling Infanterie * 17-03-1815 Kolijnsplaat, 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)
Kracht Geert, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Kracht Jan Pieters---- Canerinus Johannes, Deurwaarder Executant heeft enige goederen in arrest genomen van Kracht Jan Pieters
en Vries de Willem Hepkes beide te Sint Johannesga enz. jaar 1816 (1)
Kracht Joh’ s te Sneek, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Kraeger C. te Oostzaandam, 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
Kraeger C. te Oostzaandam, 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
Krafft C. J. te Woudsend en kandidaat bij het Zuid Hollandse Kerkbestuur jaar 1841 (2)
Kraft J. de weduwe , wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger
Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836 te voldoen en zij heeft door de notaris Kuiper E. T. welke haar huis in
de verkoop heeft enz. Jaar 1837 (5)
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Kraft Jan 578 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat.
Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Kraft Jan, 99 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)
Kraft Johann Georg te Wolvega, voormalig Ruiter bij het regiment Oranje Vriesland en in den jare 1790 door enkele wonden is
gepensioneerd geworden en wel 13 Mei 1791 enz. enz. is aangesteld als Landschercher en deze dienst 4 jaar heeft waargenomen tot
maart 1796 in de Knijpe en dat hij geweigerd heeft onder de bezetter zig tegen het huis van Oranje te keren en zo zijn werk is
kwijtgeraakt enz. enz. jaar 1816 (3)
Kraft P. 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)
Kragenhoff Baron van---- Hornstra H. A. een handgeschreven brief met handtekening, Onderwerp dat zijn vader niet onwaardig
zou zijn enz. en dient een navolgend bewijs dat zijn vader Hornstra Albert Klazes in de jare 1813 dadelijk na de omwenteling van
de Franse enz. enz. en dat en dat het bevel van Baron van Kragenhoff te Amsterdam die een brief aan mijn vader heeft uitgereikt
met dank van den Koning enz. enz. jaar 1820 (5)
Krager Dirk---- Ruige Imke Jansz. Kapitein op het schip de Willem de Eerste varend onder nederlandsche vlag te Harlingen
liggend, het schip heeft daarvoor gevaren onder de naam van Antoinetta Jacoba met als Kapitein Krager Dirk en thans moet er een
nieuwe zeebrief komen enz. jaar 1825 (5)
Kragt Alle Harings, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen
in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen,
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in
de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Kragt Hendrik P. 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)
Kragt Hendrik P. 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)
Kragt J. H. Leeuwarden Schipper, jaar 1839
Kragt Jan * 1812 wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat
gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van
Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7)
Kragt Jan G. Baardscheerder te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief voor de functie van Commies bij de belastingen te
Leeuwarden, met zijn handtekening, jaar 1841 (8)
Kragt Jan G. Baardscheerder te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief voor de functie van Commies bij de belastingen te
Leeuwarden, met zijn handtekening, jaar 1841 (8)
Kragt Jan G. Baardscheerder te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief voor de functie van Commies bij de belastingen te
Leeuwarden, met zijn handtekening, jaar 1841 (8)
Kragt Jan Gerlofs wonende op het Noordervliet M. No. 170 onder Leeuwarden en data 12 aug. 1839 gepasporteerd van de 18e afd.
Infanterie heeft gediend en heeft het Metalen Kruis wegens de opstanden in Belgie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat hij misschien aanspraak mag maken op een post als Commies enz. jaar 1841 (5)
Kragt Jan Harings Schipper Amsterdam op Leeuwarden, jaar 1839
Kragt Jan P. de weduwe 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)
Kragt Jan P. de weduwe 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)
Kragt Klaas wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij
Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot
Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Kraijenbelt Evert 370 is zijn volgnummer en Schelle (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de
Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Kraijenhoff Ritmeester bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet
1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni
1815 enz jaar 1815 (5)
Kraijer G. W. te Ureterp 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)
Kraijer D. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden

8356

4 + 10
03-04-1841
328/274 + 10
03-04-1841

8380

833/2, 28v
24-08-1841

8211

988-3, 28
Bladzijde 2
26-09-1839

8285

615-2, 28
19-06-1840

6285

1247- 182
18-12-1817

6390

72
30-11-1814

6381

175
16-03-1814

6868

21-02-1825
18-A-4
21-02-1825
18-A-4
28-A
02-09-1824
1253-13, 22
10-12-1839

6868
6853
8225

6871
6383

28-03-1825
11-A/3
1
29-04-1814

6622

2048
04-12-1813

6389

119-120-121
17-11-1814

5983

76
27-01-1814
103
08-02-1814

5984

6424

609
10-12-1817

6418

255-BB
01-06-1817

9725

Deel 2
Blz. 181
00-00-1898

Home

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Kraijer D. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Kraijer G. H. te Opsterland wordt vermeld aan wien wordt uitgevoerd Wijn en Sterke dranken in een Document genaamd: Staat van
alle de bij Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Opsterland ingekomen dubbelden van Uitvoer-Billetten van Wijn
en Sterke Dranken gedurende de maand juli 1841, met vermelding van woonplaats van de ontvanger en hoeveelheid drank enz. jaar
1841 (5)
Kraijer G. H. te Ureterp 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 Opsterland 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)
Kraijer G. K. te Ureterp 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)
Krajer Jan, 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)
Krak Berghuis ….?---- Swalve H. B. Koopman en wonende te Leeuwarden bij request vraagt hij ontslagen te worden als 1e
Lieutenant bij het 2e Bataillon Landstorm enz. uit hoofde van de post van Kapitein door de benoeming van de heer Cats J. tot
Majoor hij ten onregte gepasseerd is enz. verder genoemd de Luit. Colonel Katwinkel belast met de regeling van de Landstorm enz.
de overleden heer Suringar P. J. verder wordt de heer Krak Borghuis bevorderd tot 1e Luit. De heer Bolman tot 2e Luit. enz. jaar
1814 (3)
Krak Berghuis ….?, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren
Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. jaar 1814
(2)
Krak C. , Brander hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de
Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Krak C. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de
Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Krak Catharina Brander te Leeuwarden een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824 (4)
Krak Fredericus 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)
Krak J. H. B wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van
geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)
Krak J. H. B. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Krak J. H. B. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis
van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen,
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Krak J. H. B.---- Swalve Harmen Bellinga Koopman in Lakenen te Leeuwarden schrijft in een document aan de commissie van de
Landstorm dat hij bij de gewapende Burgerwacht aldaar enz. maar dat hij onlangs als Luitenat is geplaatst enz. maar de rang van
capitein heeft gevaceerd door de benoeming van Cats J. tot de rang van Majoor verder genoemd Krak J. H. B. die deze functie heeft
gekregen enz. jaar 1814 (5)
Krak J. H. B., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in
den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)
Krak J. H. Berghuis----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en
Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens
verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Krakau Klaas J. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Krakau Klaas Johannes 69 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)
Krako Schelte , 4e Reg. Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

