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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Meijn (Maijn) William Kapitein van het op het te Schiermonnikoog gestrande Brikschip de Susan op reis van Sint Petersburg
naar Amsterdam, het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (1)
Meijnardi Hendrik, Rentenier moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Meijnardi Johannes , Jeneverbrander en Landbouwer te Kollum een een handgeschreven request met handtekening voor het
verloten van een Muisvale Koe met toestemming en voorwaarden enz. jaar 1820 (4)
Meijnardi Johannes, Brander moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Meijnardij Johannes te Augustinusga 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)
Meijnardij L. de weduwe te Augustinusga Omdat zij 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)
Meijnesz. F. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Meijnet D. C. door zijn wegblijven bij het afleggen van de eed is en hij de opvolger van Altena van E. J. P. is moet deze
enz. jaar 1816 (2)
Meijnet D. C.---- Altena Johannes Petrus Epeus thans ontvanger te Ferwerd, zijn benoeming tot ontvanger der belastingen te
Harlingen i.p.v. de overl. Wentholt Ludolf Reinier en tot ontvanger te Ferwerd, benoemd Meijnet D. C. te Amsterdam
wonende, laatst 2e luitenant bij enz. enz. jaar 1816 (7)
Meijnet D. C.---- Oudshoorn van G. benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen te Ferwerd i.p.v. Meijnet D. C. die
benoemd is maar de post niet heeft aanvaard jaar 1816 (2)
Meijnts ….?---- Vries de Pieter de weduwe en Meijnts Kooplieden te Amsterdam ondertekenen een brief en geven
reverentelijk te kennen dat bij hun ontvangen zijnde resolutie op hun request niet wordt geaccodeerd om reedenen er geen
enkel bewijs van eigendom of regt is overlegd, ook genoemd hun gevolmagtigde Coerkamp Remt Remts te Schiermonnikoog
enz. het betreft>> Oltmans J. T. wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen
Gedistineerd naar Amsterdam geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., Jaar 1820 (2)
Meijring Harlingen Kapitein op de Jantina komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Meijrings de Jong Fredrik staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het
Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op
den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar
1816 (3) dossier (15)
Meijrink Jan Pieters hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. 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)
Meijs Jan Jans Schipper op het Smakschip de Vrouw Catharina vergaan op en gezonken op 2 februari 1819 op weg vann
Groningen aar Texel en gezonken bij het dorp Wierum tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar
1820 (5)
Meijsner W.---- Andringa van Kempenaer Antoon Anne Onderwerp: de somma van vijf en twintig duizend zeven honderd en
een en zestig guldens enz. ten behoeve van den het Fransche departement enz. weens leveranties door hem ter indiening in
Parijszijn toevertrouwd aan den Heer Meijsner W. te Amsterdam enz. zijnde de heren Maes & Co., Rue Grange bateliere te
Parijs enz. jar 1814 (1)
Meijvogel Jan, Fuselier 5e afdeeling Infanterie * 27-04-1816 Vlaardingen , 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)
Meikeren van Elke------- 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)
Meilema Pieter Folkerts van beroep Veerschipper van Bozum op Leeuwarden wonende te Bozum Onderwerp een proces
verbaal van bekeuring door de ambtenaar te Baard en den Agent van Politie van Baarderadeel wegens weigering van visitatie
van zijn vaartuig enz. enz. en Strikwerda Klaas Ages wordt ook genoemd enz. jaar 1825 (3)
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Meilema ….? de weduwe te Bozum 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)
Meilema de weduwe te Bozum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma
W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
Meilema de weduwe te Bozum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel 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)
Meilema P. Folkerts , 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)
Meilema P. te Bozum 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)
Meilema Pieter F., Schipper 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)
Meilema Pieter Folkerts ---- Eisma Jan Eises, Meilema Pieter Folkerts schipper te Bosum, Werf van der Gerben Abes, van
beroep Brievenopbrenger Kromwal onder Britswerd en Fopma Jan Foppes Schipper te Britswerd, Een antwoord op hun
verzoek dat hunne rekeningen enz. maar dat de Schout van Bozum niet ontschoten is maar dat enz. enz. jaar 1815 (1)
Meiles Jan Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Meilinga N.? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Meilis Antje----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van
Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Meilis Johannes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 276
Meima Kornelis, 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)
Meima Kornelis, 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)
Mein (Maijn William)---- Maijn William Kapitein op het BrikschipThe Suzan, een coutie wegens het geborgene enz., jaar
1822 (3)
Meinardi de weduwete Stroobos Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Meinardi J. Brander te Kollum, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor
overtreding op gedistilleerd, jaar 1824 (3)
Meinardi J. L. de weduwe te Stroobos staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Meinardi Joh’s---- Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij heeft goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A. en de benoeming van Faber L. tot Adjunkt
Schout twee vacatures in den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B. afgetreden Schout
en Meinardi Joh’s Distelateur enz. jaar 1815 (1)
Meinardi Joh’s te Kollum 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)
Meinardi Johannes Brander en Landbouwer te Kollum een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring
wegens verkeerde aangifte van een vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (2)
Meinardi Johannes Brander te Kollum 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)
Meinardi Johannes Landbouwer te Kollum, Onderwerp: Koninklijk besluit met de toestemming tot het verloten van een vette
Koe enz. en de conditien, jaar 1820 (5)
Meinardi Johannes te Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen betreffende de
verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
Meinardi L. wegens verschoten toelage aan een Hollandsche correspondent enz. , hij staat op het volgende document: With
de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
Meinardi S. J. te Kollum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de
Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
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Meinardi S. te Kollum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132
Meinardi S. te Kollum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Meinardi S. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Meinardi S. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Meinardi S. te Kollum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel
zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Meinardi S. Te Kollum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Meinardi S. te Kollum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
Meinardi Symon S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Meinardie ….?---- Siderius ….? Inspecteur der Bealstingen over het Arr. Heerenveen, Speelman Wobma ….? Arr. en
ordinaris Ontvanger der Belastingen op het Heerenveen, Meinardie ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen te Strobosch en
Alowijn ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen op Terschelling zij moeten nog de eed afleggen en worden daarop
aangesproken enz. verder genoemd de heer Alowijn ….? te Noord Holland jaar 1817 (1)
Meinardie ….? te Stroobos als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Meinardij Johannes Lucas, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente
Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)
Meinardy J. L. ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen
en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat zij
van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases zig van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft
opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe
ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen
nooit een enz. en zijn zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster
Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van
R. H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die
verklaren dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6)
Meinardy Joh. , Cuperus S. D. Terpstra A. B. Een procesverbaal wegens het niet aangeven van een vrouwelijke dienstbode
jaar 1824 (2)
Meinardy Joh. Brander te Kollum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens de wet op
gedistilleerd jaar 1824 (2)
Meinardy Joh’s L. Kerkvoogd ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de
Hervormde Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne
geweezen Leeraar Predikant Assen van P. (Petrus) die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de
wezenlijk behoeftige Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige
Predikant Waringa A. (Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Meinardy Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meinardy Johannes te Kollum, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Meinardy Johannes, Kastelein, 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 van P. (Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Meinardy Johs.---- Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegeling van de Branderijen van hen. En de weduwe
Roukes G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4)
Meinardy Lucas de weduwe Renteniersche, 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 Assen van P. (Petrus) als gewezen
predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817
(5) dossier (8)
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Meinardy R. S.---- Velkers Christoffel pachter van het Tolhek en Boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borgen With
de J. P. en Meinardy R. S.Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. Onderwerp; de invordering van de
Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)
Meinardy Ritske ---- Velkers Christoffel F.Kollum te , hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht
van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Wit de Jan en Meinardy Ritske ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen
langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 18731875 dossier (25)
Meinardy S. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Meinardy S. te Kollum, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd
en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Meinardy Sijbren Johannes---- Haak van der Femme Pieters van beroep Kastelein hij te Kollum is de hoogs biedende voor
het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Lune van der Pieter
Jans en Meinardy Sijbren Johannes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen
en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken
aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)
Meinardy Sybren---- Sikkema Louw Timmes wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de
pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Siccema Elze Fimmes en Meinardy Sybren ook
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande
en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz.
van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
Meinardy Sybren---- Tuin van der Sjoerd Jans te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht
van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Ritsma Klaas en Meinardy Sybren ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen
langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel
de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
Meinders Diegertjen de meid van Lamberts Geesjen te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van
de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de
vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5)
alle namen (15)
Meinders Harmen 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)
Meinders Jan Kapitein op de Jantiena, 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.
Meinders Jan Meindert 465 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Meinders Klaasjen de meid van Hendriks Sybrand te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van
de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de
vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5)
alle namen (15)
Meinders S. M. 106 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Meindersma Djoerd M. , 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)
Meindersma P. W. te Ee 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)
Meindersma B. E. te Nijkerk (Fr) , 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)
Meindersma B. E. te Nijkerk 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)
Meindersma B. 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)
Meindersma B., ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e Batt. Landm. In
garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren
Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een
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getekende verklaring van de omstandigheden enz. getekend door Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes,
Schaafsma Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester) Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2)
Meindersma D. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Meindersma D. E. te Ee. , 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)
Meindersma D. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Meindersma D. te Ee, 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)
Meindersma Douwe Eelkes staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen betreffende de
verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
Meindersma Douwe Eelkes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Meindersma Douwe Eelkes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Meindersma Douwe Eelkes, 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)
Meindersma Douwe Wigchers, 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)
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 Schout,
Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. jaar 1814 (6)
Meindersma E. W. ---- de adj. Maire van Ee, Assen van J. schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect met als inhoude dat
hij overald de hollandsche vlaggen zag waaien en de klokken van alle katen van de naburige gemeenten hoorde brommen en
dat de bevolking zig aan den drank is ten buiten gegaan zijn er ook dreigementen gedaan enz. maar de Maire van Ee,
Meindersma E. W. Is niet aanwezig omdat hij sinds 4 weken onder behandeling is van den heer Questius te Leeuwarden enz.
jaar 1813 (2)
Meindersma E. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meindersma E. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Meindersma E. W.---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt
voorgedragen Vries de Pier Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga Lieuwe en
Martens M. enz. jaar 1816 (1)
Meindersma E. W. en Assen van J. Maire en adjudant Maire van de gemeente Ee schrijven en ondertekenen een brief met als
onderwerp: dat tijdens de ongelukkige omstandigheden Talma J. N. hij heeft verzocht op 7 maart 1812 van zijn post als Maire
van de gemeente Ee te worden ontslagen enz. en beide eerstgenoemde die pst(en) aanvaarden enz. jaar 1813 (3)
Meindersma E. 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)
Meindersma E. W. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend 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)
Meindersma E. W. te Ee 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)
Meindersma Eelke Wigchers---- Assen van J. als Schout van de Gemeente Ee schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij met een werkzame affaire en een talrijk kroost voor welk bestaan hij moet
zorgen dat zal mij echter niet afschrikken enz. verder worden genoemd Meindersma Eelke Wigchers lid van de Raad enz. en
Mellema Minne Douwes Lid van de Raad of Douma Rink Minnes Lid van de Raad voorsteld enz. en als Secretaris Jong de
Ruurd enz. jaar 1814 (3)
Meindersma Eelke Wigchers, 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)
Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters Landbouwer onder den Dorpe Morrha,
Douma Jelle Ypes Landbouwer onder den Dorpe Morha en Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) Predikant zij schrijven en
ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld tegoed hebben van het gewezen
district van Oostdongeradeel doordat zij in het jaar 1810 ten behoeve van enz. enz. en dat de schulden zijn overgenomen door
het Dijkbestuur van Oostdongeradeel en dat zij nog interest tegoed hebben enz. er wordt ook beschreven hoeveel de
bedragen zijn enz. jaar 1817 ( 2)
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Meindersma Ernst Wiggers---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den
secretaris Witteveen F. ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken
enz. en aangekomen in het huis van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar
wegens gebrek aan een andere ruimte de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van
Visser Auke Aukes ook Visschersman verder genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5
Meindersma F. E. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Meindersma F. E. 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)
Meindersma Fetse Eelkes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Meindersma Fetse Eelzes wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit
enz. ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
Meindersma Fetze Eelkes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Meindersma J. Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39,
beschrijvingsbiljet, door de Rijksschatters Gatzonides T. H. en Hanius J. geteld 22 deuren en vensters enz. ook een brief van
Meindersma J. door hem ondertekend ook een aanslagbiljet enz. jaar 1839 (19)
Meindersma J. E. te Ee, 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)
Meindersma J. W. ondertekend mede een brief als lid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Morrha en
Lioessens een brief aan de Gecommitteerden der E: Klassis van Dokkum het betreft het achterstallige Tractement van de
Predikant ten bedrage van zestienhonderd en negen en tachtig gulden, zeventien stuivers en veertien penningen en dat de
gemeente geen fondsen heeft maar dat deze met vrijwillige bijdragen zal worden voorzien enz. jaar 1814 (5) dossier (23)
Meindersma J. W. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Meindersma J. W., Berg J. H. en Botma S. F. uitmakende de Kerkenraad van der gecombineerde Hervormde Gemeente
Morra en Lioessens geven te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijlieden door de Schout van Gemeente
Anjum geïnformeerd zijn dat enz. u heeft toegestaan de verkoop van drie huizen aan de Diaconie tot vinding van het
tractement van de Predikant der Gemeente tot 1 december 1813 enz. Jaar 1814 (2)
Meindersma Jan Wiggerts van beroep Meester Bakker---- Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra
schrijft en ondertekend een 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)
Meindersma Meindert Ergers, 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)
Meindersma P. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meindersma R?. E. te Nijkerk (Fr) 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)
Meindersma S. de weduwe 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)
Meindersma Sepkjen Wiltjes Moddergat Weduwe Steensma Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 346,
Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Meindersma----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij krijgt
geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz.
in het dossier komen voor; Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de
avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een
opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz. tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft
niets gehoord, en Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft
niets gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A.
Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid, Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd,
Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske, jaar 1915 (dossier 17)
Meindersma W. M. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; Een
quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien
wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische
Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
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Meindersma W. wegens Kamerhuur tot Casernering van enige Militairen, hij komt voor op de Rekening van Militaire
Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel
van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Meindersma Wigger, 104 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)
Meindert hendr. Linnenwever 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)
Meinderts Age Schoenmaker van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: 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)
Meinderts Andle Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen en verzoekt om dat veer te mogen
Continneeren en wel met uitsluiting van enz. jaar 1822 (12)
Meinderts Antje staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie
te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Sneek is de laatste woonplaats voor de
gevangenis jaar 1818 (2)
Meinderts Ate moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Meinderts Auke , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meinderts Dirk, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot
in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2)
dossier (9)
Meinderts Douwe, Bakker te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken is ook volgens
de heer Stelwagen G. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (2)
Meinderts Eize, 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)
Meinderts Foppe te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13
en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Meinderts Geerts, Bouman te Kollum heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2)
(dossier met alle zetters van Friesland (62)
Meinderts Gerben moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Meinderts Jan de weduwe, 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)
Meinderts Jan---- Dijkstra Jan Pijtters, Bakker te Sondel en eigenaar van 1 pondemaat bos te Sondel, deze is nimmer door hem
aangegeven enz., wordt ook in genoemdWestendorp Johannis te Balk met land te Ruigahuizen enz. , en Meinderts Jan en/of
weduwe Ygrams Meindert jaar 1816 (2)
Meinderts Jan hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den Raadhuize
den twee en twintigste julij 1815 het volgende 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)
Meinderts Jan Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij
Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout,
Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Meinderts Jan Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij
Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout,
Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Meinderts Jan Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij
Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout,
Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Meinderts Jan ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek Balk
betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout Reneman F.
Z. enz jaar 1815 (3)
Meinderts Jan, Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Balk
betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3)
Meinderts Jan, Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de gemeente Balk wegens
de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
Meinderts Jan, Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ; 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
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schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst
(11)
Meinderts Jan, 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)
Meinderts Jan., Hij heeft samen met anderen een document getekend als algemeene Armvoogd van de Flekke Balk dat de
Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met de Schout
enz. enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2)
Meinderts Jenne voor geleverd Brood: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over
voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Meinderts Joh. 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)
Meinderts Johannes, 67 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)
Meinderts K., te Warga een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Recerve“ 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 1905 (1)
Meinderts Klaas, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de Ajax maar
ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de bemanning hen niet
meer goed herkende enz. jaar 1822 (1)
Meinderts Klaaske, 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)
Meinderts Lamert wegens geleverde emmers en stokken voor de barak te Anjum, 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)
Meinderts Meinder, 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)
Meinderts Meindert 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)
Meinderts Meindert 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)
Meinderts O. A. er wordt door de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur verzocht hem mede te delen
wanneer voornoemde hier ten Lande is aangekomen en hoe lang en of hij en zijn kinderen hier ten Lande geboren zijn enz.
jaar 1840 (5)
Meinderts Pieter Meinderts---- Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document;
Een quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien
wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische
Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Meinderts Pieter staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of
ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Meinderts Pieter 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)
Meinderts Pieter, 11 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)
Meinderts Pieter, 34 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)
Meinderts Rendert 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)
Meinderts Ruurd, Arbeider 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)
Meinderts Sjouke te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan
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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)
Meinderts Sytze wegens leverantie van Turf onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Meinderts Trijntje moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
Meinderts Wiebe voor geleverde Winkelwaren, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de
Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse
dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks
over de jare 1811 enz. , 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
Meinderts Wiltje 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)
Meinderts Wiltje, 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)
Meinderts, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz , Jaring
Deinum te Sneek, Hessel Rintjes Boschma te Folsgare Durk Meinderts te Folsgare ten huize van Hessel Rintjes Boschma, jaar
1841 (3) dossier (23)
Meindertsma ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur
van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden
behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort
van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (19) gehele dossier met alle (ca.) 150
eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot
wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk Hendrik Officier van Politie en bevinden bij
de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke veertien looden te ligt bevonden zijn komende van Rintjema F. B. Mr.
Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op Oudegasele vijf halve brooden te ligt zestien looden komende van
Broersma Jan S. wonende te Wijns en bij Zetstra Pier vier halve broden te ligt 14 looden komende van Broersma Jan S.
wonende te Wijns en bij de weduwe Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt gebakken 12 looden komende
van Broersma Jan S. wonende te Wijns waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)
Meindertsma Bokke---- Vries de Harmen Jans is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor
Meindertsma Bokke enz. jaar 1824 (3)
Meindertsma E. W. betaald wegens ontvangen Huishuur, hij komt voor op de Staat der Districts Kas enz. 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)
Meindertsma E. W. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier: 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)
Meindertsma E. W. ondertekend als Municipaal lid, 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)
Meindertsma E. W. ondertekend als Municipaal lid, 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)
Meindertsma E. W. wegens 18 Nieuwe Lakens, 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)
Meindertsma Eeke ---- 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)
Meindertsma Ernst W. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van
kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812
enz. enz. jaar 1814 (8)
Meindertsma Ernst W. wegens geleverde messen en vorken en verdere keukengereedschappen en Stro en Kribben enz. aan de
barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten
laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier
(5)
Meindertsma Ernst Wiggers te Metslawier 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)
Meindertsma F. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Meindertsma 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)
Meindertsma K. 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)
Meindertsma Lieuwe W., 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)
Meindertsma Meindert Lieuwes, 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)
Meindertsma Meindert, 379 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)
Meindertsma Pieter Meinderts , Landbouwer te Ee hij heeft ten gunste van den Russische Armee 1 paard geleverd in opdracht
van de Gemeenet voor de somma van f. 230.= maar dat hij nog geen betaling heeft ontvangen en dat hij enz. enz. jaar 1814
(1)
Meindertsma Pieter Meinderts, 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)
Meindertsma Pieter W., 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)
Meindertsma W. te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester
van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens
gedane leveranties aan de Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)
Meindertsma W. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Meindertsma Wiltje Pieters 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)
Meinema A., Onbezoldigd Rijksveldwachter te Ternaard gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Meinema H. Ternaard Schip de Excelsior, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Meinema H. Ternaard Schip de Excelsior, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Meinema Hendrik Fransen---- Wiersmsa Dirk Lieuwes, Burmania Pieter Tjeerds en Meinema Hendrik Fransen, de schout
Wijnia A. M. van de Gemeente Blija schrijft en ondertekend een brief dat voornoemden wierden opgeroepen ten einde zich op
den 31e aanvolgende te melden in Leeuwarden, maar het bericht is te laat aangekomen en zij dus niet aan deze enz. verder
schrijft de schout dat er in Blija bevind ene Wagenaar Jan Gerbens die zig vrijwillig heeft aangemeld en deze geschikt is
verklaard enz. jaar 1814 (2)
Meinema J. D. te Koudum 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)
Meinema J. K.---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor
een onderwijzer te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van Brantgum
enz. enz. getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. , Bergmans J. J. , Bosch P.
D. Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A. , Braaksma Sjoerd, Popke Jacob
Sjoerds , en de secretaris Klaassesz Jan. jaar 1821 (4)
Meinema Jan F. , 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)
Meinema Jan Franzen---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen
Nes en Wierum met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te
Nes en door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)
Meinema Lourens Hettens (Tjites) 126 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)
Meinema Sijbren, 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)
Meinen Ducke---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van
Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar aan
geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)
Meinen Krijn Jelles, 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)
Meinen, Karst bakkersknecht bij Bakker Woudberg te Wolvega een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen
wegens het van meel zonder vergunning jaar 1824 (3)
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Meinenz J. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp: opcenten op de grondbelasting met bedragen
enz. jaar 1822 (2)
Meiners Anne ---- Schuilinga Otto , hij is Leeraar bij de Hervormden en is zijne waardigheid als Geestelijke onbevoegd en
ongeschikt om in vreemde talen onderwijs te geven enz. enz. en Rodenburg Rutgerus als leerling van Meiners voor te dragen
enz. enz. Anne jaar 1820 (2)
Meiners M. (Meinardus) Predikant hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de
achterstallige tractementen van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
Meiners M. (Meinardus), Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de
Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B. Directeur der
Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz. betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met
Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het
toegekende aandeel in de achterstand enz. enz. jaar 1822 (4) hele dossier (21)
Meiners Meinardus---- Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen
Visser L., Passing Harm, Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S. enz. jaar
1815 (10)
Meiners Meinardus---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus en Andringa van Sibius hun Tractementen en staan vermeld op een
Specifique staat der Lands Tractemenetn met hun toekomende bedragen enz. jaar 1815 (4)
Meiners Meinardus---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit
de Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der
heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de
Ingezetenen der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S.,
Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H.
en Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar
Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Meiners Meinardus---- Wytema Samuel Koopman te Franeker verzoekt om arrest op tractement van de predikant Meiners M.
(Meinardus) leeraar der Hervormden te Workum, wegens een schuld van 61 nederlandsche guldens, acht stuivers en twee
penningen enz. jaar 1817 (4)
Meinerts Age, Hij wordt genoemd in een document over walgeld waar hij de verpachter was enz. enz.( 2) dossier (14)
Meinerts Jan te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Meines A. de weduwe te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der
Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en
kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier
13
Meines Aant---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†, Bouma
Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O. F. de erven,
Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes, volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee gebragt te worden
enz. jaar 1819 (2)
Meines Atje†, 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)
Meines J. Carmen te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Meines J. E.---- Smit Jan Hendriks en Farenhout M. Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid zich tot ue
edele te wenden daar zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende uit Noordwolde en Beil
en er werd door de Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt afgegeven maar dat enz. ook aanwezig het
document de borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de Buiten Voogden Bouwes Take en Meines J. E. enz.
jaar 1814 (5)
Meines J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging
over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der
patenten enz. jaar 1814 (2)
Meines J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 3e Kwartaal
1814 afkondiging enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der
patenten enz. jaar 1815 (2)
Meines J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der
overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e
kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)
Meines J. te Balk---- Hij komt voor in een document genaamd Lijst van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens
verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben jaar 1814 (3)
Meines J. te Balk Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en
venstergeld jaar 1815 (2
Meines J. te Balk staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers
de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Meines J. te Koudum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6251
6261

5999

6383

8197
9184
6868

6868

6282
5711

6261

6383

6250
6867

6870

9190

3622

8356

8375

8375

8280

6865

8364

1078
30-11-1814
878-2
11-08-1815

Meines Jelle te Balk, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens
leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Meines Jelle, 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)
425
Meines Jelle, Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der vertrokken onderwijzers de
06-05-1815
plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar
1815 (2)
64
Meines Joh’s te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
02-04-1814
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
687-17_3
Meines Meine vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en
06-07-1839
tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
699
Meines Meine, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), 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)
19-02-1825
Meines Pieter Tettes, Mr. Timmerman te Beetsterzwaag Onderwerp: Vrijstelling van betalen van dubbel regt van overgang
13-A
van een bij hem aangekochte Huizinge enz. van Hamburg Jan Adolf ( + 08-01-1821) en Meines Pieter Tettes en Hamburg
Margaretha echtelieden aldaar enz. jaar 1825 (3)
19-02-1825
Meines Pieter Tettes, Mr. Timmerman te Beetsterzwaag Onderwerp: Vrijstelling van betalen van dubbel regt van overgang
13-A
van een bij hem aangekochte Huizinge enz. van Hamburg Jan Adolf ( + 08-01-1821) en Meines Pieter Tettes en Hamburg
Margaretha echtelieden aldaar enz. jaar 1825 (3)
687-a-b
Meines Rinke heeft tegoed fl. 1000 met 5 % interest vanaf 4 Juli 1810, komt voor op de staat der door het voormalige District
03-07-1817
Doniawerstal genegotieerde en op den 31 Juli 1813 nog verschuldigde Kapitalen en Interesten enz. jaar 1817 (8)
2 staat E
Meines S. Eigenaar en inhoudsgrootte van van het in m3 Schip deDe vier Wouddorpen Onderwerp: Stukken betreffende de
28-08-1902
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven
te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
879
Meines Sake---- Elseloo van J. F. betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling
10-08-1815
van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn
en deze zijn: Veldkamp Jan, Poppes Bauke Pieters, Albaada Tjietie Douwes, aanwezig een lijst met de crediteuren van de
gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel: Elseloo van J. F. , Tuyneir Wander Annes, Visser Tjeerd
Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans , Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L., Meines Sake, Huisman te
Wijckel jaar 1815 (3)
63
Meines T. Meine te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
02-04-1814
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
971
Meines Tette wegens geleverde olie en kaarsen in de lantaarnen van enz. enz. hij wordt vermeld in een document van
04-10-1814
Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
09-02-1825 8- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel dregt enz. enz en dat
A
de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….? Is ontdekt dat eene overgang
van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan Reines van Pieter Jettes en
Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)
16-03-1825
Meines van Pieter Tettes van beroep Meester Timmerman wonende te Beetsterzwaag verzoekt vrijstelling van het dubbel regt
1-A
van registratie door den Ontvanger te Gorredijk enz. ook vermeld dat hij in Gorredijk et huis nummer 51 in den jare 1820 is
aangekocht voor fl. 700.= van wijlen Hamburg Jan Adolf te Beetsterzwaag maar omdat deze snel daarna is overleden is er
geen acte van opgemaakt enz. enz. jaar 1825 (6)
54
Meines Wiebe------- Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920
10-01-1920
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)
A-6
Meines….? Vrouw van Luinstra S. M.
blz. 1
12-01-1858
324-18, 3
Meinesz Anne hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad
03-04-1841
Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van
hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
708-5_40b
Meinesz G. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
20-07-1841
(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)
708-5_40c
Meinesz G. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
20-07-1841
(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)
526-1, 40,3
Meinesz G. te Wonseradeel 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 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)
2-A
Meinesz Hendrik---- Meinesz Jolle en Meinesz Hendrik Ondewrerp; Releve der ongebouwde eigendommen die zij gekocht
17-01-1825
hebben van de erven van de heer van der Haer dat 1 pondemate, 3 Einzen 9 Sinzen behoren onder het Hornleger waarop het
Huis staat . (genoemde plaatsnamen zijn Sondel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Koudum en Workum. Jaar 1825
(4)
490-18
Meinesz J. ---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van
19-05-1841
Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van
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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)
Meinesz J. Percepteur te Balk---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk
de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)
Meinesz J. T. hij is benoemd als Zetter der directe Belastingen van Gaasterland jaar 1879 (3)
Meinesz J. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Gaasterland 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)
Meinesz Jelle Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Meinesz Jelle te Balk hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in
het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de afkondiging enz.jaar 1814 (6)
Meinesz Jelle te Balk hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in
het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de afkondiging enz.jaar 1814 (6)
Meinesz Jelle Controle Workum, 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)
Meinesz Jelle Dijks Gedeputeerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert en aanhorige
Zeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Meinesz Jelle 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)
Meinesz Jelle 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)
Meinesz Jelle---- Rengers Juckema van Burmania R. H. S. G. (Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold) Baron Grietman van
Gaasterland deelt mede dat Meinesz Jelle ontvanger der belastingen zich met zijn huisgezin in Balk heeft gevestigd, op het
document een stempel met het Gemeentewapen van Gaasterland zoals in 1819 enz. enz. jaar 1819 (2)
Meinesz Jelle te Balk onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn
handtekening voor, jaar 1841 (6)
Meinesz Jelle te Balk 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)
Meinesz Jelle te Balk, 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)
Meinesz Jelle, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau
van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en
mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)
Meinesz Jelle, 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)
Meinesz Jolle en Meinesz Hendrik Ondewerp; Releve der ongebouwde eigendommen die zij gekocht hebben van de erven
van de heer van der Haer dat 1 pondemate, 3 Einzen 9 Sinzen behoren onder het Hornleger waarop het Huis staat .
(genoemde plaatsnamen zijn Sondel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Koudum en Workum. Jaar 1825 (4)
Meinesz Meine Katonregter van het Kantoor Lemmer 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 Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
Meinesz Sjoerd Jelles, Schipper van het Beurtschip de “Jonge Cornelia” , Onderwerp: maakt bekent dat hij in werking zal
stellen een Beurtschip voor de dienst Nijega en Oudega naar Sneek o.a. 1 maal zijn handtekening onder een handgeschreven
brief, een aankondiging van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 1 stuks aanwezig in het dossier) is
aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en
uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (4)
Meinesz Sjoerd Nijega Dienst Goederen en Vee Schip de Vier Wouddorpen , Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (7)
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
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Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Meinesz Tjeerd te Gaasterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie
Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt
van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de
Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Meinesz. Anne hij neemt het kantoor waar van zijn vader Meinesz. J. die ontvanger te Balk is en wegens familiezaken
genoodzaakt is voor eenige dagen zijn post te verlaten enz. jaar 1840 (4)
Meinesz. Anne te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de
Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een
lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen, en
opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz. is, ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn
handtekening en er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (23)
Meinesz. G. 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)
Meinesz. Hendrik hij neent waar voor zijn vader tijdens zijn afwezigheid voor 10 dagen jaar 1824 ( (2)
Meinesz. J.---- Meinesz. Anne hij neemt het kantoor waar van zijn vader Meinesz. J. die ontvanger te Balk is en wegens
familiezaken genoodzaakt is voor eenige dagen zijn post te verlaten enz. jaar 1840 (4)
Meinesz. Jelle---- Jonker A. L. nopens de herstelling van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de
Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het
Middelbaar en Lager Onderwijs dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen
eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas dat Meinesz. Jelle in het voorjaar van
1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden en onder de 4 sollicitanten o.a.
Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen en voor de kleine kinderschool Reinia
G. ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J.
C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J. 27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de
resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook
aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter was getekend door
Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)
Meinesz. Jelle---- Velde van der Joachim Provisioneel Ontvanger der Directe Belastingen een Proces verbaal van overdracht
van zijn kantoor door de Controleur der Directe Belastingen aan Meinesz. Jelle zijn opvolger alle drie ondertekenen dit
document enz. jaar 1819 (7)
Meinesz. Jelle, 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)
Meinesz. Sjoerd ondernemer wonende te Nijega (H.O.& N.) deelt o.a. in een advertentie mede dat hij een dienst zal openen tot
vervoer van Personen , Goederen en Vee van Nijega op Sneek en Leeuwarden net de stoomboot “De Vier Wouddorpen” ook
wordt vermeld de tarieven en vertrektijden enz. jaar 1898 (7)
Meineszn. Jolles hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Meinez H. ---- Vlaskamp Pieter Gerrits van beroep Deurwaarder der Directe belastingen te Dockum een door hem
ondertekende brief aan de Minister van financiën waarin hij verzoekt een functie als 2e commies te krijgen zodat hij zijn gezin
kan onderhouden en hij wordt in een brief van de Inspecteur aan de Gouverneur vermeld als een ijverig, bekwaam persoon
die als knecht en klerk van de heer Meinez H. enz. jaar 1839 (8)
Meinink F. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer
T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende 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
Meins Johannes---- Feenstra Tjepke Mr. Bakker te Leeuwarden in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier
benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Beerents Johannes Majoor van ’t Vliet
vonden bij de weduwe van Meins Johannes te ligte broden afkomstig van Meulen v.d. B. D. Mr. Bakker te Suawoude enz.
jaar 1814 (1)
Meinsinga H. , Heelmeester te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien jaar 1825 (1)
Meinsinga H. , Heelmeester te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien jaar 1825 (1)
Meinsma A. ---- Wigman Thomas J.z. te Leeuwarden en Lemke Cornelis te Franeker staan vermeld in een door de
Commissaris Generaal van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als de eerstgenoemde bij de
Nationale Militie te worden geplaatst de 2 requesten door beide ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de
Solliciteur Meinsma A. enz. en de solliciteur Spoelstra B. jaar 1815 (6)
Meinsma A.---- Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met diepst
ontzag en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de Sensmeer
ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande Gouverneur hebben enz.
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door den persoon vanb hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende enz. ook vermeld Bergsma U. B. als
Advocaat en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en idem Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1814
(12)
Meinsma Anske Agent van Politie te Den Haag Veldwachter te Gaasterland (3)
Meinsma , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Dantumawoude
jaar 1812 (3)
Meinsma ….? ---- Alma ….? 1e Commies ten kantore bij de Gouveneur van Friesland, wordt verder in genoemd de Heer
Meinsma ….? onderwerp een bedrag van fl. 104.= getekent door de minister van Justitie van Maanen ….? jaar 1818 (5)
Meinsma ….? Franekeradeel Kapitein op de Jacoba komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)
Meinsma ….? Franekeradeel Kapitein op de Jacoba komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)
Meinsma ….? Franekeradeel Kapitein op de Willem 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)
Meinsma ….? Port van een Brief uit Den Haag van voornoemde, Wordt vermeld op een document van verantwoording der
gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Meinsma ….? wegens leverantie van ? onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj
der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)
Meinsma …? Solliciteur te Amsterdam staat in een document dat gaat over problemen met de gelden voor de armen te
Hollum enz. jaar 1814 (3)
Meinsma A---- Tjallingii T. Pz. Koopman Luitenant Colonel Chef enz. en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van der Meile
alle te Harling wonende betreft hun request = aanwezig en ondertekend door hem zelf en de Notaris Hanekuijk Jacob en de
Solliciteur Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz. worden vermeld in een
document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (8)
Meinsma A. ---- Folkertsma W. Medicine Docyor te Leeuwarden wonende ondertekend een brief aan de Z. M. de Koning
betreffende dat zijn zoon Folkertsma Ulbe student in de Literatuur aan ’t Atheneum te Franeker van jongs af met eene
benauwde Borst bij wijlen is sukkelende tot hiertoe is geweest en heeft bij het minste hartkloppingen en dat hem voor de
krijgsdienst volstrekts ongeschikt maakt enz. tevens een brief ondertekend door de Advocaat Giffen v. N. en de Solliciteur
Meinsma A. enz. jaar 1817 (5)
Meinsma A. Solliciteur staat vermeld in een document: De Secretaris Liquidateur van het voormalige District
Westdongeradeel geeft bekend aan de Gouveneur dat de Staat en Beantwoording der vragen enz. enz. jaar 1815 (2) dossier
(8)
Meinsma A.---- Donia Jelle Jochems ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de
uitgestrekte boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend
door de Schout van Franeker Atma S. en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen
van J. en een brief ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)
Meinsma A. een betalings verevening betreffende een pasport enz. jaar 1818 (1)
Meinsma A. en Giffen v. N. beide ondertekenen een request van de Armvoogden van den Dorpe Stiens Arr. Leeuwarden voor
hunne Armenkas die sedert onheuchelijk jaren enz. jaar 1816 (3)
Meinsma A.---- Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in Febr.
1812 is vertrokken en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische
dienst is overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt
om bij de Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon
zal moeten leveren enz. jaar 1814 (7)
Meinsma A.---- Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Palsma Jacob Andeles Huisman wonende te Mantgum het betreft
zijn ondertekend request dat mede ondertekend wordt door Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)
Meinsma A. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als Soll. van Westenborg Chirstiaan te
Leeuwarden Ltn. Coll. bij het 16e Batt. Landstorm in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat
geeft met eerbied te kennen dat hij door Uw. edele is aangesteld als Ritmeester bij het derde regiment Carabiniers maar dat
hij redenen heeft dat niet te aanvaarden enz, jaar 1815 (2)
Meinsma A. Jz. ---- Witteveen Dirk Barends te Sneek en Witteveen Folkert Johannes te Dokkum staan vermeld in een door
de Commissaris Generaal van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als de eerstgenoemde als
2e Luit. bij de Inf. en laatstgenoemde bij de Cavalerie te worden geplaatst de 2 requesten door beide ondertekend is ook
aanwezig en mede ondertekend door de Solliciteur Meinsma A. Jz. enz. jaar 1815 (4)
Meinsma A. Jz. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan
Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40
jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de
zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Meinsma A. Jz.---- Scholts Jan Jacobs wonende te Ameland Oud Koopvaardij Schipper betreft zijn Rekwest met het verzoek
tegen een behoorlijk jaarlijks Dedommagement als Instructeur in de Navigatie op het Eiland Ameland aangesteld te worden
enz. verder wordt genoemd aan het eind Meinsma A. Jz. als Solliciteur, jaar 1819 (5)
Meinsma A. Jz.---- Sijlstra A. S. en Veenstra K. B. Diaconen van de Doopsgezinde Gemeente van het Witveen en Rottevalle
geven met eerbied te kennen dat hun leeraar slechts een tractement genietende van f. 118.= maar zulks hem geen genoegzaam
bestaan enz. en verzoeken dan ook om uit ’s lands kas enz. ook genoemd Meinsma A. Jz. Sollie ‘r enz. jaar 1821 (2)
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Meinsma A.---- Kirch Everhardus Roomsch Catholijk Pastoor te Warga geeft te kennen dat sedert het jaar 1807 tot 1814 de
Roeping op Ameland heeft waargenomen en uit de dorpskosten enz. tevens ondertekend de Solliciteur Meinsma A. jaar 1816
(4)
Meinsma A.---- Lootsma J. A., Pietersen H. R. Opzieners der Doopsgezinde gemeente te Stavoren en Meinsma A
Sollicit.ondertekenen een brief aan Z.M. de Koning enz. betreffende dat zij nog zonder Leraar zitten enz. ook een Staat van de
bezittingen en inkomsten van de Doopsgezinde Gemeente opgemaakt door Lootsma J. A. en Pietersen H. R. enz. jaar 1815 (4)
Meinsma A.---- Otterloo van A. wordt vermeld in een document van de Commissaris Generaal van Oorlog dat hij verzoekt
om meerdere inlichtingen nopens zijn Moreel gedrag enz. tevens aan wezig zijn request mede ondertekend door Meinsma A.
Solliciteur enz. jaar 1815 (2)
Meinsma A.---- Slooten van Jaal en Slooten van Sikke staan vermeld in een door de Commissaris Generaal van Oorlog
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers
bij de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als officier bij de Oost West Indische Troupes te worden aangesteld
enz. ook het door Slooten van Sikke oud 20 jaar ondertekende request is aanwezig dit is mede ondertekend door Meinsma
A. Solliciteur enz. jaar 1815 (5)
Meinsma A., 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)
Meinsma Ab’m Onderwerp; betaling van 65.= van het bedrag der zegel en legesgelden voor 20 stuks gezegelde paspoorten
enz. jaar 1818 (1)
Meinsma Abraham, 298 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)
Meinsma Anske 28 jaar politieagent te Den Haag hij heeft gesolliciteerd als veldwachter te Tietjerksteradeel en staat op de
staat van voordracht met personalia, jaar 1915 (4)
Meinsma Anske geb. 12-06-1886 Hemrik Burgerlijk beroep Boer Veldwachter te Bakhuizen, hij solliciteerd naar de functie
van Veldwachter te Jubbega gem. Schoteland , jaar 1919 (4)
Meinsma Anske geb. 12-06-1886 Hemrik, voordracht tot benoeming van Veldwachter te Oudehorne jaar 1920 (2)
Meinsma Anske Mirns en Bakhuizen Veldwachter Met Signalement
Meinsma Anske te Den Haag, 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)
Meinsma B. te Harlingen Kapitein op de Albertina Remelia 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 1893 (2)
Meinsma B. te Harlingen Kapitein op de Pedro 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 1881 (2)
Meinsma B. te Harlingen Kapitein op het schip de Albertina Remalia (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 1894 (2)
Meinsma B. te Harlingen Kapitein op het schip de Albertina Remalia (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 1894 (2)
Meinsma B. te Harlingen Kapitein op het schip de Albertina Remalia (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 1894 (2)
Meinsma Bendert naar Memel, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Meinsma Bontje M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meinsma Broer K. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten
en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz.
jaar 1814 (8)
Meinsma Broer 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)
Meinsma Broer K. wegens Timmermanswerkzaamheden aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout
van Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der
Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Meinsma D. A., hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud
komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Freerk Ymes Tichelaar die zichzelf Luitenant Colonel wil maken
over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan
tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft
gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde
zij zig verheugden het welk hem schout F. IJ. Tichelaar voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke
goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Meinsma D. 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)
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Meinsma Dieuke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat zij reeds 15 jaar is geworden en zig zelf kan enz. enz.jaar 1828 (7)
Meinsma E. S. 192 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)
Meinsma Eesge , 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)
Meinsma Geert te Jorwerd 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)
Meinsma Grietje 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)
Meinsma H. H. te Paesens 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)
Meinsma H. H. te Paesens 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)
Meinsma H. H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Meinsma H. H., 6 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)
Meinsma H. te Paesens 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)
Meinsma H. te Paesens 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)
Meinsma H. te Paesens, 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)
Meinsma H. wegens leverantie van requesten onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Meinsma Harmen Hendriks Boer te Paessens 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)
Meinsma Harmen Hendriks 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)
Meinsma Harmen Hendriks te Metslawier 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)
Meinsma Harmen Hendriks wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit
enz. ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
Meinsma Harmen Hendriks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Meinsma Harmen Hendriks wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Meinsma Hendriks te Metslawier 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)
Meinsma J. J. , Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk wat gaat over getuigenissen en
gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)
Meinsma J. J. .---- 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)
Meinsma J. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Meinsma J. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8 andere inwoners van Lijons Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
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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)
Meinsma J. M. 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)
Meinsma J. M. 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)
Meinsma J. M. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum
enz. enz. jaar 1822 (1)
Meinsma Jacob J., 203 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)
Meinsma Jacob M., Boer te Huins met (17gezinshoofden) 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)
Meinsma Jan Meinderts 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 Leeuwarden no. 1, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Meinsma Jan Meinderts Huisman te Lijons 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)
Meinsma Jan Meinderts, Boer te Lions met (6 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)
Meinsma Jan Symons hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Meinsma Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meinsma Johannes Jacobus---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps
Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben begunstigd enige leveranciers, met de leverantie van Levensmiddelen en
verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevilde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Meinsma Johannes Minzes 12 Oosternijkerk 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)
Meinsma Johannes te Marssum 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)
Meinsma Klaas, 190 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)
Meinsma Lutske Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen jaar 1828 (7)
Meinsma M. Harlingen Kapitein op de Pedro 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 1882 (2)
Meinsma M. S. 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)
Meinsma M. 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)
Meinsma Meinte S. de qeduqe 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)
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Meinsma Meintes Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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)
Meinsma Meintje Jacobs staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6
kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)
Meinsma O. K. de weduwe te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den
6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3)
Dossier (11)
Meinsma O. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward 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)
Meinsma O. van beroep Ontvanger der Belastingen te Bolsward houdende een verzoek om geheel of gedeeltelijk te worden
ontheven van de betaling van f. 62,09 5/1 bij enz. jaar 1841 (4)
Meinsma Pietersen te Jorwerd 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)
Meinsma Pietertje, Renteniersche te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Meinsma Popke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat zij reeds 15 jaar is geworden en zig zelf kan enz. enz.jaar 1828 (7)
Meinsma Rintje Kastelein 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)
Meinsma Rintje M., Koopman 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)
Meinsma S. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Meinsma S. M. , 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)
Meinsma S. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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)
Meinsma S. 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)
Meinsma Sjoerd 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)
Meinsma Sjoerd M. , 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)
Meinsma Sjoerd M. , 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)
Meinsma Sjoerd M., Boer te Beers met ( 9 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)
Meinsma Sjoerd te Jorwerd 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)
Meinsma te Paesens 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)
Meinsma W, wegens uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap 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 (3) dossier (20)
Meinsma W. (Meintsma) wegens verschillende verschotten bij onderscheiden diefstallen enz., Tevens voor het informeren
bij Roelofs Melle en Tjerks Jan, 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 (7) dossier (20)
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Meintema B. M. ---- Groot de Hans Gerbens, Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens
de Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in een
door hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid de
Vorst enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden
zij hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens en Gerben Piers
Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend (in
copie) door Groot de Hans Gerbens en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. beide
Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5)
Meintema B. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meintema B. M. , 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)
Meintema B. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: 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)
Meintema B. 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)
Meintema B. 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)
Meintema B. M. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk; 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)
Meintema B. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Meintema Bontje M., Boer te Mantgum met (26 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)
Meintema Bontje Meintes te Baarderadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de
Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en
afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt
vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Meintema G. M. Boerin van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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)
Meintema Hotze B. 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)
Meintema IJme B. 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)
Meintema J. B. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: 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)
Meintema Jan Bontjes 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)
Meintema Jentje B. , Boer te Mantgum met (26 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)
Meintema Jentje Bontjes te Mantgum, Luitenant als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en
vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)
Meintema M. B. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8andere inwoners van Lijons 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)
Meintema Meinte B., Boer te Lions met (6 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)
Meintes Age de pacht gemeint van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te
Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp; het opnieuw
reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te
Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs enz.
jaar 1814 (25)
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Meintes Durk, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Meintes Jacob wordt vermeld op een brief van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en
ondertekend de brief) aan de Gouverneur van Vriesland met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur
betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)
Meintes T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meintes>> Meinsma Meintes Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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)
Meintjes Jan Emmen Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel, jaar 1919 (2)

Meints R. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
1053
Meints Ymkje---- Glasz. Menno Rienks en Zeilstra Jan Everts te Gorredijk Veerschippers van de Gorredijk op Leeuwarden,
12-08-1814
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het Geoctrooide
Veerschip maar eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te verstouten om
te Leeuwarden allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen onder andere voor Meints Ymkje, Sipkes Jan en
Michiel Setske alle wonende te Gorredijk enz. jaar 1814 (5)
7-A bijlage 2 Meintsma Jacob, 117 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Mannen Huis inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
van Justitie
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
26-03-1824
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen
(48)
626
Meintsma W.---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant te Nijkerk (fr) ondertekend een brief aan de Gouverneur van
22-07-1815
Vriesland betreffende de kerkenraad der hervormde gemeente een collecte voor hen die wegens dringende behoefte dergeene
die hun leven hebben gewaagd ter verdedigng van alles wat ons dierbaar is enz. een ieder was het hier mee eens behalve de
oudste Diaken Blom Abraham Lieuwes en leit na de gadsdienst door de jongste Diaken Rijpma Pieter aan onze leeraar weten
dat hij niet mee wil doen en dat hij op den dank en Bede dag niet in de Kerk te Nijkerk kwam enz. verder een door de Koster
Jansma S. ondertekende brief ook een door Bergsma H. de Schout van de Gemeente Metslawier en door de Bode van
Metslawier Meintsma W. ondertekende brief betreffende voorgaande enz. jaar 1815 (12)
1179-18
Meintsma W. wegens uitschotten over 1810, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in
08-11-1813
Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari
1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
1179-61
Meintsma W., hij komt voor op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en fournituurgelden Scheep en
08-11-1813
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)
615-2, 6-2 19- Meirink ? F. G. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
06-1840
Grietenij Het Bildt 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 (7)
958/2 211
Meirink B. F. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladz.6>>
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
17-09-1839
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
574-6
Meirink Bartel Fokkes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
06-07-1816
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
708-5_6a
Meirink F. G. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
20-07-1841
Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende 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)
C stuk 3
Meirink Fokke Bartels hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis
05-05-1856
onder Engwierum, met als borg Bierma Geert Jorrits en Bierma Jan Jorrits genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (3)
C stuk 1
Meirink Fokke Bartels van beroep Bakker en Kastelein, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug
28-12-1847
en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Meirink Johannes Bartels van beroep Guardenier te
Engwierum en Bakker Poppe Kornelis Landbouwer aldaar genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van
verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar1848-1853 (7)
C stuk 1
Meirink Johannes Bartels---- Meirink Fokke Bartels van beroep Bakker en Kastelein, hij is de hoogs biedende voor de pacht
28-12-1847
van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Meirink Johannes Bartels van
beroep Guardenier te Engwierum en Bakker Poppe Kornelis Landbouwer aldaar genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1848-1853
(7)
573
Meis Jan Jans te Groningen Schipper op het verongelukte Smakschip de Vrouw Catharina, jaar 1819
16-08-1819
239
Meis Jan Jans van Groningen, Kapitein op het vergane Smakschip de Vrouw Catharina, betrft de geborgen goederen enz. Jaar
05-04-1820
1820 (1)
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Deel I
Blz. 17
00-00-1865

Meisingh Johan, 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)
Meisma Jan Taekles te Riedt Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Almenum enz. enz. jaar 1822 (2)
Meisner Karel Christiaan Elėve hoornblazer 2e bataillon jagers * 29-02-1820 Den Haag, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1840 (4)
Meisner W. wonende te Amsterdam hij is een onderhands contract aangegaan met het departement van Oorlog wegens de
leverantie van Turf voor de Garnizoenen en Contonnemenen en van Turf en Kaarsen voor de Wachten en Hospitalen voor
eener termijn enz. enz. jaar 1813 (3)
Meissner W. met hem is een contract aangegaan voor de uitdeling van de benodigde brand en licht aan de Armee van den
Staat, Hospitalen de Militaire Wachten enz., tevens aanwezig Conditiën en Voorwaarden enz. voor de levering van Turf,
Hout, Steenkolen en Kaarsen aan de Armee van den Staat, Hospitalen de Militaire Wachten jaar 1814 (1) (Conditiën en
Voorwaarden 35)
Meister G. C. , 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)
Meister G. K. Hij staat in een document vermeld als benoemd voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht Kanton
Hallum i.p.v. Bosch L. D. jaar 1821 (3)
Meister G. K.---- Rochus Bloemsma Willem heeft om ontslag verzocht en zijn plaatsvervanger wordt Meister G. K. enz. jaar
1815 (1)
Meister G. K. te Marrum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Meister G. K.. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Meister G. K.. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Meister G. K.. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag
over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane
leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Meister Gerr. Coenraads Controle Leeuwarden Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Meister Gerrit Coenraads---- Bosch D. L. Schout der Gemeente Marrum ondertekend een document dat de Heer Ewal Dirk
Pieters lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te
worden en voor te dragen Meister G. C. (Gerrit Coenraads) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris
Albarda Jan voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Meister Gerrit Coenraads Jan te Marrum 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)
Meister Gerrit Coenraads, 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)
Meister Gerrit K. 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)
Meister Gerrit Koenraads 35 jaar , hij wordt voorgedragen voor de post als plaatsvervanger bij het Vredegerecht kanton
Hallum wegens de benoeming van de heer Bosch Douwe Lieuwes , als Vrederechter te Hallum enz. jaar 1820 42)
Meister Gerrit Koenraads---- Albarda ….? Controleur der belasting in het district Dockum heeft zig begeven naar de
gemeente Hallum waar hij zig vervoegd heeft bij de Schout Arentsma Martin Isaac Gijsbert en ter zijne overstaan het
percepteur van overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de
afgaande Ontvanger Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening
van Stelwagen J. jaar 1815 (5)
Meister Gerrit Koenraads te Marrum 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)
Meister Gerrit Koenraads te Marrum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie
Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Meister Gerrit Koenraads, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Marrum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Meister K. W. de weduwe 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)
Mejer Hendrik, mr. Timmerman 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)
Mekeren van Hendrik , 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)
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Mekeren van Hendrik, 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)
Mekern Willem Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling H. U., jaar 1818 (3)
Mekes? Pijtter---- Elseloo van J. F. betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling
van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn
en deze zijn: Veldkamp Jan, Poppes Bauke Pieters, Albaada Tjietie Douwes, aanwezig een lijst met de crediteuren van de
gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel: Elseloo van J. F. , Tuyneir Wander Annes, Visser Tjeerd
Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans , Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L., Meines Sake, Huisman te
Wijckel jaar 1815 (3)
Mekkers J. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Melanus G. D. Ontvanger der Belastingen te Ballum op Ameland hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland, het betreft f. 500.= van zijn borgtocht enz. jaar 1823 (1)
Melcher Joh’s 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)
Melcher Klaas 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)
Melchers ….?---- Klaazes Sikke komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request
genoemd in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene
somma van f. 3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche
Troupen naar Vriesland verder genoemd de Heer Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits
Dirk te Embden betaling enz. ook een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden door hem ondertekend, ook een
verklaring van Dirk Gerits van 26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van Sikke Klaazes, verder komt
voor de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz.
jaar 1815 (11)
Melchert de Eeske te Leeuwarden, 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)
Melchert de Elske Onecht kind van Melchert Hendrina, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de
Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Melchert de Elske onechte dochter van Melchert de Hendrine, 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)
Melchert de Elske onechte dochter van Melchert de Hendrine, 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)
Melchert de Hendrine, 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)
Melchert de Hendrine, 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)
Melchert Hendrina, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
1839 (8)
Melcker C’s, hij staat vermeld op een document van betaling voor 2 balken op de publieke passage tussen Koudum enz. enz.
Hemelum enz. enz. jaar 1814 (6)
Melckers Johannes, slagter te Harlingen, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (2)
Melein Antoon, 237 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)
Melein Jan, 856 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)
Melen v.d. Rients, 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)
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Melin ((Melein / Melain), Antoni Baptista Joseph geboren te Maastricht rond 1754, overleden te Leeuwarden 20-09-1826,
Mr. schoenmaker en gepensioneerd militair, wonende te Leeuwarden. staat vermeld op een tableau van den President
Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 paren schoenen met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar
de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2)
Melin ….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)
Melis Franciscus geb. 02-03-1799 Tilburg, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Melis Gerben---- Bergsma W. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in deze breief met
verschuldigde eerbied te kennen geven Simons Thomas Dorfps en Armvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjauwke
gecommitteerden van Greonterp dat hun dorp thans besprongen wordt door de gereformeerde Predikant van Parrega en zulks
op order van de Schout van Tjerkwerd enz. jaar 1815 (2)
Melis Gerben---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van
Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van
het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te
Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper,
Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N.
Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)
Melis Gerben moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Melis Gerben---- Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat de Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en Greonterp worden geordonneerd
om dadelijk aan de Predikant in de hervormde gemeente uitbetaling te doen verder nog een brief door de Schout ondertekend
dat de deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes bij het Vredesgeregt te Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm
en Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjeuke als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H.
(Hermanus) Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9)
Melis Gerrit 12 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar
1841 (7)
Melis Gerrit---- Alving B. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Melis Gerrit * 25-08-1797 in den jare 1814 hier woonachtig in dat jaar vrijwillig in dienst
is getreden en gedient als Tamboer bij de 6e Komp. enz. te Maastricht wegens brutaliteit of slecht gedrag is ontslagen en
vervolgens jaar 1818 (1)
Melis Jan---- Jongboed Cornelis, Beurtschipper te Sneek Procesverbaal op de wet gedistilleerd door de commiessen
Grevenstuk Gerrit Jan en Melis Jan wegwns het vervoeren van 73 kan zoete en 10 kan bittere likeur, ook een
handgeschreven brief met zijn handtekening ondertekend als K. A. Jongbloed ook wordt genoemd zijn knecht Beitsma Abe,
ook een brief van de Drankenhandelaar Deventer van H. A. & Co. te Zwolle met zijn handtekening dat de likeur bestemd is
voor Siersma D. te Dockum begeleid door enz. jaar 1841 (26)
Melis Jan---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie kosten worden
door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma Wijtze is op grond
van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het verzwijgen van een
vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.- vwerder een verklaring van de Burgemeester van de Stad
Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet dossier incl. de
rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van de
Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers en Melis Jan
Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber
Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum
wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging enz. jaar 1841 (49)
Melissen G.---- Weert van der Pieter en Melissen G. hebben zich vrijwillig aangemeld voor de schutterij van Leeuwarden enz.
jaar 1814 (1)
Melissen Hendrik overgebracht naar het krankzinnigengesticht St. Elisabeths Gasthuis te Deventer, jaar 1841
Melissen Hendrik, Verplegingskosten voor Hendrik Melissen naar het Krankzinnigengesticht St. Elisabeth gasthuis
Deventer, jaar 1840
Melius F. Ds. , Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde
Eigendommen, jaar 1814 (3)
Meljon Janke S.† , 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)
Melkema Minne Douwes te Oostrum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Melle van Georg ---- Boekhout Harmanus Klaasensz., Notaris te Ternaard een verzoekschrift en verklaring door hem
ingediend betreffende de geborgen goederen van het schip de Laura te Westdongeradeel namens de Burgemeester van Stettin
waaruit blijt dat Melle van Georg aldaar eigenaar is geweest van het schip Laura op de Engelsmansplaat verongelukt enz.
jaar 1837 (5)
Mellema Hacke Hackes Schipper, jaar 1841 (4)
Mellema L. L. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
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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)
Mellema Able? T. Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent als lid van de raad der gemeente
Schiermonnikoog enz. jaar 1814 (1)
Mellema Ale staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog also de
Diaconie jaar 1815 (2)
Mellema Andries 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Mellema Andries 38 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende
het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn
enz. jaar 1841 (6)
Mellema Anne Douwes te Oostrum wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Oostdongeradeel in een document
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en
Westdongeradeel bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Mellema Ate Tiepkes, hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een
aanslag van f. 550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement enz.
jaar 1814 (4)
Mellema B. S., .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren
schoolonderwijzer is geweest maar in juli 1816 is overleden en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij
verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter
hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers, Boeles Jan Jans, Zijlstra Jasper
Pijters, Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen? D. G. , Bij van de Johannes Thomas jaar 1817 (2)
Mellema Baukje Jans, 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)
Mellema Baukje Jans, 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)
Mellema Baukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55-v der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
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 (11) dossier (17)
Mellema Boela Sybes te Brantgum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ternaard in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Mellema Boele Sybes de Schout van Ternaard heeft te kennen gegeven dat de locale situatie van zijn gemeente vordert dat
aldaar vier compagnien werden geformeerd zoals verder vermeld enz. enz. en heeft in dat geval als officieren bij de laatste
compagnie ……. Dragen en wel Martens Anne Martens Kapitein, Mellema Boele Sybes 1e Lt. , en Ploeg van der Tjisse
Paulus 2e Lt. enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Mellema Boele Sybes---- Hannema Willem Johannes , Mellema Boele Sybes, Terpstra Wytze Broers en Damsma Durk
Folkerts, zij staan vermeld op de convocatie door ingezetenen van Bantgum Hoofden der Huisgezinnen zijnde uit hun midden
zijn benoemd voorvermelden personen om met ons en Miedema Jan Takes de nodige schikkingen voor afbetaling der
schulden enz. jaar 1815 (2)
Mellema Boele Sybes Landbouwer te Brantgum 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)
Mellema Boele Sybes te Brantgum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Ternaard , enz. enz. jaar 1822 (2)
Mellema Boele Sybes te Ternaard 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)
Mellema Boele Sybes, ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra
Jasper 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)
Mellema D. S. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Mellema 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)
Mellema D. te Oostrum 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)
Mellema D. te Oostrum, 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)
Mellema Foppe Geerts * 17-09-1814 Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1837
Mellema Foppe Geerts Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Mellema Foppe Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1837
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Mellema Foppe Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1837
Mellema Foppe Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1838

Mellema Frederik, Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Mellema Freerk, 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 1873 (2)
Mellema Geertruida, 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)
Mellema Geertruida, 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)
Mellema H. H. als ondertekenaar met nog 4 anderen van een brief met onderwerp: Ondergetekenden alle zeevarenden te
Schiermonnikoog verklaren naar waarheid enz. Ondererp: het loodswezen in het Friesche Gat enz. jaar 1852 (5)
Mellema H. H., 12 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)
Mellema Haaike Amsterdam Dantzig Kapitein op de Jonge Tjalling, jaar 1840
Mellema Haaike Haaikes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Mellema Haaike Remts---- Mellema Teunis G. als Quiratoor van Mellema Haaike Remts staat op een Specifique staat van
agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog also de Diaconie jaar 1815 (2)
Mellema Haike Haikes gehuwd met Antje Teunis Mellema Schipper wonende te Schiermonnikoog, jaar 1837
Mellema Haike Haikes * 18-06-1816 Matroos op de Jonge Tjalling, jaar 1837
Mellema Haike Haikes Kapitein op de Jonge Tjalling, jaar 1837
Mellema Haike Kapitein op de Jonge Tjalling , jaar 1841 (4)
Mellema Haike Kapitein op de Jonge Tjalling, jaar 1837
Mellema Harke Harkes Schiermonnikoog Schipper op de Jonge Tjalling, jaar 1839
Mellema Hayke Remts te Schiermonnikoog heeft gevonden en aangebragt eene aangespoelde sloepje zonder naam enz. jaar
1823 (2)
Mellema Hoite Jacobs----Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal
voor een onderwijzer te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van
Brantgum enz. enz. getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. , Bergmans J. J. ,
Bosch P. D. Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A. , Braaksma Sjoerd,
Popke Jacob Sjoerds , en de secretaris Klaassesz Jan. jaar 1821 (4)
Mellema Hoite Jans, 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)
Mellema Hoyte Jacobs 87 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Mellema Igle Sybes, 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)
Mellema IJgele W. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Mellema Jacob Johannes---- Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de persoon Mellema Jacob Johannes (wordt ook vermeld als
Mellema Johannes Jacobs) plaatsvervanger van Schaaf van der Johannes reeds in de maand januari dezes jaars binnen deze
stad is overleden enz. jaar 1817 (1)
Mellema Jacob Johannes nog niet van groot verlof teruggekomen staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant
Kolonel van het bat. Inf. Nat. Mil. no. 7 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Mellema Jacob Johannes Tijgeles 252 Aklkrum 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)
Mellema 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)
Mellema Jacobus Kapitein op de Geertruida, jaar 1841 (4)
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Mellema Jacobus Kapitein op de Jonge Willem, jaar 1841 (4)
Mellema Jacobus Kapitein op het schip de Geertruida, jaar 1838

Mellema Jacobus Kapitein op het schip de Jonge Willem, jaar 1838

Mellema Jan Jacobs 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt 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)
Mellema Jan, 448 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)
Mellema Johannes Jacobs---- Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de persoon Mellema Jacob Johannes (wordt ook vermeld als
Mellema Johannes Jacobs) plaatsvervanger van Schaaf van der Johannes reeds in de maand januari dezes jaars binnen deze
stad is overleden enz. jaar 1817 (1)
Mellema Jurjen Sijbes--- Steensma Jan Martens, Schoolonderwijzer te Ferwer. Onderwerp: dat de Kerkeraad der
Hervormden te Jislum te kennen heeft gegeven dat zij niet langer het kerkelijk voorzingen door Steensma Jan Martens
kunnen vergenoegen enz. enz. verder geven met eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de gedeputeerde
staten van Vriesland Buma Klaas Sierks, Mellema Jurjen Sijbes, Landbouwers beide te Jislum wonende, in kwaliteit als
Kerkvoogden dat hunne dorpsschool sedert de maand September 1821 door het overlijden van Reidenders Tjerk Lijkeles
vacant is dat de school provisioneel wordt waar genomen door Steensma Jan Martens en de Kerkdienst door Boersma G. F.
Schoolonderwijzer tot het naburige dorp Genum enz. enz. jaar 1823 (6)
Mellema L. te Surhuisterveen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Mellema Lollina T. Schiermonnikoog Schipper X Benjamin Jans Jaske , jaar 1837
Mellema M. 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)
Mellema M. 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)
Mellema M. D. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; Een quotisatia
van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden
geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de
Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Mellema M. D.---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt voorgedragen Vries de
Pier Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga Lieuwe en Martens M. enz. jaar
1816 (1)
Mellema M. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Mellema M. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Mellema M. D. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend 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)
Mellema M. D. te Ee 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)
Mellema M. D. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Mellema Marten O., 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)
Mellema Menke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Mellema Minne Douwe wordt vermeld als lid tevens Boekhouder van het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel in een
document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur
van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz. tevens ondertekend hij dit document, jaar 1841 (6)
Mellema Minne Douwes en Botma Ype Engberts zij zijn als Schatters over 1824 te Metslawier gedesigneerd enz. jaar 1823
(1)
Mellema Minne Douwes---- Assen van J. als Schout van de Gemeente Ee schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij met een werkzame affaire en een talrijk kroost voor welk bestaan hij moet
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zorgen dat zal mij echter niet afschrikken enz. verder worden genoemd Meindersma Eelke Wigchers lid van de Raad enz. en
Mellema Minne Douwes Lid van de Raad of Douma Rink Minnes Lid van de Raad voorsteld enz. en als Secretaris Jong de
Ruurd enz. jaar 1814 (3)
Mellema Minne Douwes hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Mellema Minne Douwes Landbouwer te Oostrum het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden
en mag gedekt worden bij de vierjarige Hengst Boer de Eerts Egberts te Kollum enz. jaar 1841 (4)
Mellema Minne Douwes oud 48 jaar hij staat vermeld op een lijst tot voordracht ter vervulling van de post als Vrederechter te
Dockum door het overlijden van Mr. Jouwert Witteveen enz. met een kolom van zijn voormalige en tegenwoordige
Qualiteiten zijn woonplaats en aanmerkingen , jaar 1825 (6)
Mellema Minne Douwes 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)
Mellema Minne Douwes te Ee Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)
Mellema Minne Douwes te Oostdongeradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van
de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en
afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt
vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Mellema Minne Douwes te Oostrum 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)
Mellema Minne Douwes te Oostrum, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Mellema Minne Douwes van Oostdongeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Mellema Minne Douwes wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit
enz. ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
Mellema Minne Douwes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Mellema Minne Douwes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Mellema Minne Douwes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ee in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Mellema Minne Douwes, 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)
Mellema P. H. de weduwe 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)
Mellema Petrus Johannes---- Bekius T. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld Mellema Petrus Johannes van beroep Bezemmaker wonwende in no. 220 in de Blokhuijssteeg te Leeuwarden
dat hij aangeslagen is in de Belasting der Stedelijke Schutterij maar dat enz. jaar 1815 (1)
Mellema R. F. als ondertekenaar met nog 4 anderen van een brief met onderwerp: Ondergetekenden alle zeevarenden te
Schiermonnikoog verklaren naar waarheid enz. Ondererp: het loodswezen in het Friesche Gat enz. jaar 1852 (5)
Mellema R. J. Haarlem Schipper bij de Koopvaardij, jaar 1837
Mellema R. W. Gezagvoerder Jonge Reintje, jaar 1837
Mellema R. W. Kapitein is met zijn schip het Jonge Reintje.te Hull op 2 mei gearriveerd komende vanuit Amsterdam 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)
Mellema R.W. te Schiermonnikoog van beroep Koopvaardijschipper hij ontvant van de Keizer van Risland een gouden
medaille terzake van redding van schipbreukelingen en dat hij deze bij terugkeer in het vaderland enz. jaar 1837 (2)
Mellema Reinder Foppes gehuwd met Tryntje Wybes Schipper wonende te Schiermonnikoog, jaar 1837
Mellema Reinder Kapitein op het schip de Jan de With

Mellema Reinder Kapitein op het schip de Jan de With, jaar 1837
Mellema Rempt Kapitein op de Jonge Reintje , jaar 1841 (4)
Mellema Remt Haikes Theunis * 26-10-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen
Matroos op de Johanna , jaar 1841 (4)
Mellema Remt Remts * 03-08-1797 z.v. Haaikes Remt en Cornelis Remk 7 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door
Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip
worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
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Mellema S. B. 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)
Mellema S. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Mellema S. 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)
Mellema S. D. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; een quotisatia
van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden
geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de
Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Mellema S. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Mellema S. D. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend 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)
Mellema S. D. te Ee 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)
Mellema S. Marrum Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Mellema S. Marrum Schip de Volharding, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Mellema S. T. te Herbaijum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Mellema Siebren Douwes, 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)
Mellema Sybren Douwes te Ee 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)
Mellema te Oostrum 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)
Mellema Teunis G. als Quiratoor van Mellema Haaike Remts staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste
van de gemeente Schiermonnikoog also de Diaconie jaar 1815 (2)
Mellema Teunis G. 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)
Mellema Theunis Remts Zeeman , jaar 1841 (4)
Mellema Thomas Haikes * 28-09-1818 Kok op de Jonge Tjalling , jaar 1837
Mellema Thomas Haikes * 28-09-1818, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen.
Matroos op de Jonge Tjalling , jaar 1841 (4)
Mellema Tjeerd Dirks, 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)
Mellema Tjeerd, 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)
Mellema Tjiesje Sijbes is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog
met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841
(7)
Mellema Willem J. 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)
Mellema Willem, 68 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)
MellemaFoppe G. Kapitein op het Schip Marija Magdalena 13 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)
Melles Elke---- Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door andere
personen( Melles Elke en Minkes Sjoerd) die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz. verder
heeft hij een doopextract waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden Waaruit
blijkt dat hij nog geen 17 jaar is enz. enz jaar 1814 (1)
Melles Hylyje de weduwe Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente
Dronrijp/Bajum ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den
Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
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Melles Jacobje 19-06-1839 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)
Melles Jakobus, 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)
Melles Melle, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Melles Melle, 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)
Melles P. Brander, kantoor te Oldeboorn Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Melles P. Brander, kantoor te Oldeboorn Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Melles P. M. van beroep Brander te Oldeboorn dat hij door de overstroming van de Rivier de Boorn zoodanig onder water is
geraakt dat de werkzaanheden in zijn fabriek zijn moeten gestaakt worden enz. jaar 1825 (5)
Melles Petrus Melles Brander te Oldeboorn 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)
Melles Petrus Melles Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Melles Rinse, 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)
Melles Rinse, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Melles SierdPeekema Jelle W. 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)
Melles Sierk H., 119 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)
Melles Sierk H., 159 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)
Melles Sierk H., 251 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)
Melles Sierk H., 61 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)
Mellesma Sijbe Milicien van de 5e Comp. 3e bat. 1823 te Dokkum enz. jaar 1825 (2)
Mellinet ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen
ook diverse met signalement beschrijving) in een aparte brief staat dat hij voor als nog is toegestaan hier te landen te mogen
verblijven enz. jaar 1818 (5)
Mellink Gerrit J. W. Zuidhorn Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918
(1)
Melllema D. te Oostrum 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)
Mellonia Ate T., ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz. met de Handtekeningen van Toorn Y Jansz.,
Melonia? Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob E?,
Hoeksma Jan E., Zeilenga Ede A.., jaar 1814 (1)
Melvill van Carnbee J. A. hij heeft met meerdere het origineel ondertekend, het betreft een extract van de Domein Rekening
van Ameland over het Dienstjaar 1818 Buitengewone ontvangsten van strandvondsten van diverse schepen De Goede Hoop,
de Echo, de Jonge Willem enz. jaar 1821 (1) dossier (6)
Melwille van Carnbe Vice Admiraal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes
met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6647

26
11-01-1816

8201

785/9
Bladzijde 2
07-05-1839

8210

958/2 211
Bladzijde 9
17-09-1839
1102-18
18-12-1816

6276

8376

728/7-a
26-07-1841

6626

487 blz. 5
07-04-1814

6843

30-C
gehuwden D.
21-05-1824

6626

487 blz. 10
07-04-1814

8375

708-5_18
20-07-1841

6242

90
04-02-1814

8270

298/16 -36
25-03-1840
777/2
09-08-1841

8378

8285

8211

8211

8386

8211

8211

8211

8211

615-2,
22, 1-2
19-06-1840
988-3, 37
Bladzijde 1
26-09-1839
988-3, 20
Bladzijde 2
26-09-1839
949/22
20-09-1841
988-3, 1
Bladzijde 2
26-09-1839
988-3, 11
Bladzijde 2
26-09-1839
988-3, 23
Bladzijde 3
26-09-1839
988-3, 23
Bladzijde 5
26-09-1839

Membrede lid der 2e kamer der Staten Generaal wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar
de staat van de Armen binnen dit rijk enz. jaar 1816 (3)
Memel van J. is met zijn schip de Triton vanuit Northshields op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)
Memerda D. M. 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)
Memerda Gerrit R., 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)
Memerda L. 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)
Memerda Wieger Tjietzes 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)
Memerda Wieger Tjitzes, 183 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)
Memler Hendrik 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)
Memsinga J. te Lutkewierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F.
(Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Menager Thomas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de
heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen
moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Menagie H., Handgeschreven brief van de Kroeghouder H. Menagie te Leeuwarden, jaar 1840
Menalda Simon ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van
Epke, Anna Adema, Catharina Adema, Sara Susanna Adema, Diderieka Adema, Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius
Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema
Elbrig gehuwd met Asbeck Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema
Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina gehuwd met Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire
inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van Menalda Simon, tevens Brunger Hendrik,
Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans als voogd over de
kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts en Jansma Jeltje Klazes en wel Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles
Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma
Jentje Lieuwes onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat
bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841 (4)
Menalda ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Menalda A. C. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Menalda A. en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer
Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Menalda A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Menalda A. 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)
Menalda A. 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)
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Menalda A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Menalda A. 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)
Menalda A. 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)
Menalda A. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder
als de ontvanger jaar 1841 (2)
Menalda A. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Menalda A. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Menalda A. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Menalda A. te Leeuwarden Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken) Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S.
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de
Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan)
Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.
(Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Menalda A. te Leeuwarden 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 (7)
Menalda A. te Leeuwarden 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 (9)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman
van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans
Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman
(L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
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duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt)
Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen
billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H.
(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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 enz. jaar 1841
(6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van
Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende veraccijnsde goederen welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A.
M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en
Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland 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)
Menalda A. te Leeuwarden 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland 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)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Menalda A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Menalda A. te Leeuwarden 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 Haskerland
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 (6)
Menalda A. te Leeuwarden 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 Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Menalda A. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in
de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (6)
Menalda A. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
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)
Menalda A. te Leeuwarden 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 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)
Menalda A. te Leeuwarden 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 Schoterland
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)
Menalda A. te Leeuwarden 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
Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Menalda A. te Leeuwarden 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 Gemeente Sneek in de
maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (5)
Menalda A. te Leeuwarden 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
Weststellingwerf 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)
Menalda A. te Leeuwarden 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 Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de
maand Mei 1840 met 95kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (5)
Menalda A. 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)
Menalda A. 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
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Menalda A. 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Menalda A. 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Menalda A. 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 Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 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)
Menalda A. 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 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)
Menalda A. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn
ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar
1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Menalda A. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel
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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)
Menalda A. te Leeuwarden van uitvoerder 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)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en
Sterke dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, Staat in een document als afzender op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken
zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; van de dubbelen der Concent biljetten van uit anderen binnen
deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken in de Grietenij Schoterland als verkoper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, 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)
Menalda A. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek
als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Menalda A. te Leeuwarden, 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)
Menalda A. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3 )
Menalda A. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en
gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Menalda A. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
Menalda Anne, Hij is één van de ondergetekenden Steenfabrikeurs te Almenum Onderwerp belasting op de Ligte en Zware
Turf enz. het bezwaar tegen het te grote verschil in belasting met enz. enz. Jaar 1814 (3)
Menalda C. B. met het Schip de Olga (12)
Menalda G. B. Griffier Betreft meting Dokkum I (9)
Menalda S. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Menalda S. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Menalda Simon de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward
die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Menalda Simon 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)
Menalda Simon te Workum 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)
Menalda Simon, 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)
Menalda Symon Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Menalda Symon, 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)
Menalda 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)
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Menalda te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen 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)
Menalda W. te Leeuwarden 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 Gemeente Sneek in de
maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (5)
Menaldoe A. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als uitvoerder van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Menaldum de kerk, Staat vermeld als op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van soort land, hoe
groot en klassenummer. Jaar 1829 (6)
Menaldum---- Nederlandse Tramwegmaatschappij te Utrecht, betreft het plaatsen van een wachthuisje aan de lijn Leeuwarden
Franeker nabij den weg Menaldum met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)
jaar 1915 (12)
Menaldum---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan naar
Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost, Hallum,
en de landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J. Landmeter 2e klasse en Giezen van A. landmeter der 1e klasse, enz.
jaar 1823 (5)
Menaldum, Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters
van de gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders, hooi, lijsten met
namen van de getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,
Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk,
Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag ,
Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst
jaar 1916 (1)
Menaldum, Giezen van A. , Landmeter der 1e klasse Onderwerp: Opmetingen voor het kadaster enz. enz. met de staat van
opmeting erbij Dronrijp, Menaldum, Marssum, Hennaarderadeel, St. Jacoba parochie en Lieve Vrouwenparochie, jaar 1821
(2)
Menaldumadeel ----- 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
Menaldumadeel ---- Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel,
Dokkum, Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel,
Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van
Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken,
Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48)
Menaldumadeel---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in
genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen, Barradeel, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel,
Het Bildt , Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914 (26)
Menaldumadeel wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van
Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
Menaldumadeel, beschikking tot een vergunning voor aanleg van een electrische kabel in den Rijksweg aldaar met een
situatiekaartje, jaar 1920 (7)
Menalumadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening
en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Menardi 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)
Mendel Hendrik 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)
Mendel Hendrikus---- Haisma T. Schout van de Gemeente Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat de plaatsvervanger van Meulen van der Alle Hendriks en wel Mendel Hendrikus is aangenomen wegens de
ongeschiktheid van den 50 jarigen van der Meulen enz. jaar 1815 (1)
Mendel Mozes Marcus--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie
van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Mendel Trijntje, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Mendels, Antonius Mendels, geb. 15-01-1810 Driel veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop maar enz. jaar 1839 (7)
Menders Theodorus * Uden oud 22 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Menea? Ter H. te Tzum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel 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)
Menger Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
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Menger Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1835 (7)
Menger Antjen, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf 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 (9)
Menger Antjen, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf 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)
Menger Antjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf 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)
Menger H. H. te Noordwolde 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 Weststellingwerf ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie,
jaar 1839 (7)
Menger H. H. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Menger Harmen Jans 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)
Menger Harmen Jans 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)
Menger J. H. 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra
enz. jaar 1817 (5)
Menger Jan Piers 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)
Menger Jan Piers 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)
Menger Janna Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen
te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Menger Petrus Albertus, 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)
Menger Pier J. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Menger Pier Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een
gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten
(7)
Menger Sijbrand Gerard, 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)
Menger Tjibbe, 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)
Mengerink J. te Nispen wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917
(2)
Menil V. E. te Schiedam, 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
Menkema ….? te Knijpe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
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Menkema A. H. ,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
Menkema A. H. ,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
Menkema de weduwe te Jelsum 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)
Menkema J. J. te Jelsum 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)
Menkes Johannes Hendrikus--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Menneboog Klaas Minses 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. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Mennega H. W. te Hantumhuizen 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)
Mennega H. W. te Hantumhuizen 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)
Mennema Jasper Douwe te Oostdongeradeel Komt voor op een document, met toestemingen om als Militair een wettelijk
huwelijk te mogen aangaan , getekend door De Luitenant Kolonel Hoop van der, Kommanderende het reserve Bat. des 7e
regiment Inft te Zwolle, jaar 1841 (2)
Mennema Pieter, Muziekmeeser te Amsterdam gedeeltelijk erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus jaar 1824 (2)
Mennema 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)
Mennema R. C?. K. , wegens geleverde Houtwaren voor de Vallaten, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor
Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen, 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)
Mennema R. te Anjum 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)
Mennes Jantje wegens Arbeidslonen aan de Districts Groote Tille, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor
Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen, 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)
Mennetret ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch
bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd
opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen
informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)
Menno Coehoorn van Scheltinga---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Menno Coehoorn van Scheltinga Luitenant Colonel en de
Majoor Boelens van Lijnden Frans Godard Aijso tevens de Luitenant Kwartiermeester Douwma Isaak uit de nominative staat
van Officieren en dat enz. jaar 1817 (1)
Mennolts Sas de erven hebben Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende landen onder Jelsum , wordt
vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de
Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Mens (Stens?) de gebroeders te Maassluis 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)
Mens Klaas staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en
Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Mens Pieter, staat vermeld op een document betreffende op zijner Majesteits Schepen en Vaartuigen Buiten ‘slands overleden
en Nederlander van geboorte bij het departement van Marine binnengekomen met 7 kolommen info o.a. geboorte datum en
plaats, Rang enz. jaar 1837 (7)
Mens Roelof en zijn huisvrouw Metz Anna 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
Haarlem de heer Schmidt J. H. jaar 1818 (3)
Mens te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden 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)
Mens van H. J. te Breda, Heel en Vroedmeester, 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)
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Menscher Topellouske Sara, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Mense Christiaan, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Mensen F. H. (Folkert Hiddes?)---- Teekens Grietje weduwe van F. H. (Folkert Hiddes?) Mensen te Workum onderwerp een
request jaar 1819 (1)
Mensen Folkert H.---- Teekes Grietje weduwe van Mensen Folkert H. antwoord op haar request als arme weduwe voor
onderstand en de toestemming daarvoor jaar 1819 (1)
Mensen Kie..? 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)
Mensert W.---- Hanekamp van Haringsma Jovius Doeke geboren te Heeg, Notaris te Leeuwarden , dat hij in de jaren 17861788 als onderkoopman in dienst dezer landen eene reis naar Oost Indie heeft gedaan en in 1796 is geworden raad enz. en
thans 60 jaren is en het ongeluk heeft gehad dat hij door verdikking van het Christallijne vogt zijn gezigt te verliezen enz.
zoals blijkt uit de certificaten van de Ocolist Mensert W. te Amsterdam en van de heer Questius J. W. Medicijne et Chirurgie
Docter en President der plaatselijke enz. verder wordt besproken zijn gezin, zijn ziekte enz. verder genoemd de Burgemeester
van Amsterdam Hingebandt van H. en de Burgemeester van Leeuwarden Zeper P. (Pierre) jaar 1822 (4)
Menses Geesje van beroep Vroedvroeg (Vroedvrouw) zij staat op een lijst van het District Dantuamdeel die nog geld aan
haar verschuldigd is van fl. enz.enz. 12 kolommen met info. Gedateerd Dockum 30-08-1813 enz. maar jaar 1815 (3) tevens
aanwezig een staat van goederen welke aan het District Dantuamdeel toebehoorde, Dossier (6)
Menseu Folkert H.---- Reeker Grietje Aukes weduwe van Menseu Folkert H. een verzoek aan de Koning, zij schrijft ik ben
een nooddruftige weduwe van 71 jaar, dat mijn man mij door den dood is ontrukt enz. enz zij verzoekt om ondersteuning jaar
1819 (2)
Mensing A. de weduwe Geen bedrijf , 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)
Mensing Johannes te Sneek wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een
extract vonnis van hem enz. jaar 1840 (2)
Mensing Johhannes * 08-06-1802 Wehl; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met
briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Mensing Sietske, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van
Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer
Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Mensing Wilhelm, 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)
Mensinga D. H. 31 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland 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)
Mensinga J. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Mensinga J. H. , 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
Mensinga J. H. te Nieuw Beerta, 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
Mensinga J. H. te Wommels 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)
Mensinga J. H. te Wommels 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)
Mensinga J. te Zuidlaren, 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
Mensinga J. te Zuidlaren, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
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Mensinga Johannes 125 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)
Mensinga Lieuwe, 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)
Mensinides Lolke Tjerks, Dragonder 2de regiment zware dragonders * 16-01-1813 Bolswaaad, 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)
Mensonides M. J. de weduwe 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)
Mensonides Ds? , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan
de Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Mensonides G. Harlingen Kapitein op de Jacoba Lucretia komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Mensonides G. te Harlingen Kapitein op het Schip de Argo 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 1882 (2)
Mensonides G. te Harlingen Kapitein op het Schip de Argo 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 1882 (2)
Mensonides G. te Harlingen Kapitein op het Schip de Argo 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 1882 (2)
Mensonides G. te Harlingen Kapitein op het Schip de Argo 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 1882 (2)
Mensonides G. te Harlingen Kapitein op het Schip de Argo 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)
Mensonides H. J. C. Predikant te Molkwerum ondertekend een brief aan de Koning Prince van Oranje betreffende het betreft
zijn agterstallig Tractement en Keuchenius ….? ondertekend namens de kerk dat zij onvermogend zijn om het te betalen enz.
jaar 1815 (5)
Mensonides H. J. C. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den
Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de
pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Mensonides Haye 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)
Mensonides Hector Jacob Coenraad Predikant bij de Gemeente van Molkwerum geeft et eerbied te kennen in een door hem
ondertekende brief aan de heeren Commissarissen van het Arr. Sneek hoe hij met verontwaardiging vernomen hebbende dat
de ingezetenen dezer plaats den hervormden godsdienst toegedaan misleid en daartoe opgeruid door de Floreenpligtigen
wegens hun aandeel in de achterstallige predikants tractementen over 1811-1812-1813 ook een begeleidende brief van de
Schout van Koudum enz. jaar 1814 (7)
Mensonides J. 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Mensonides Jan naarWindau (Pruisische Grenzen) , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar
1879 (2)
Mensonides Jan, Zeemilitie 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 1877 (2)
Mensonides Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Mensonides K. Sneek Kapitein op de Schiedam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Mensonides L. S. 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)
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Mensonides T. S. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens
Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en
gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Mensonides T. S. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (5)
Mensonides T. S. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Mensonides T. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Mensonides Tjerk Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum 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)
Mensonius W. te Tjerkwerd 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)
Menstra Jelle 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
Menten Alb. Fokkes Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Mentes A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Mentes A. Reen 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)
Mentes H. Reen Predikant, hij ondertekend mede als Lid van de Kerkeraad der Hervormde gemeente te Harlingen een
document gericht aan de Gouveeur van Vriesland , Onderwerp: o.a. dat zij niet langer voor belijden en voorstanders der
Gereformeerden Godsdienst gehouden te worden , het niet als strokende met de instelingen van het Fransche rijk, dat de kerk
de armen niet meer zal kunnen helpen en dat er een vrijwillige enz. enz. jaar 1815 (6)
Mentiink B. Gouverner van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie enz. jaar 1817 (1)
Mentor---- Wybrandi P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om een gratificatie verzocht,
en de Burgemeester Wierdsma J. D. van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar voor haar omdat zij in ongelukkige
omstandigheden verkeert, zij heeft de nodige bewijzen al Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) geproduceerd zoals het
originneel journaal van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden
zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William, het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in
Ierland, verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland in gebruik bij
de O. I.C., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815
geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken en kort na zijn
aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi P. weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter in de leeftijd van 21
jaar en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts
Gasthuis en genniet slechts de schamele som van fl. 22.= , haar vader is een zeer welgesteld man een grijsaard van 87 jaren
en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen
om zijn andere 7 kinderen enz. jaar 1818 (10)
Mentz D. onderwerp een inspectie op Ameland jaar 1841 (1)
Mentz J. H., Bankhouder 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)
Mentz Alexander, 198 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)
Mentz D. te Amsterdam Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Mentz J. H. adj. Schout van de gemeente Huizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
request van 2 huislieden betrekkelijk de vacature van de school te Hempens dat zedert het overlijden van Schrijver Jan Johan
geen schoolmeester is aangesteld geworden maar dat er 30 kinderen zijn enz. ook nog genoemd de overleden Heer Sloterdijk
van J. F. Schout die alles tot bevordering van enz. jaar 1816 (3)
Mentz J. H. Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Sloterdijk J. F. Schout van de
Gemeente Huizum bij zijn afwezigheid enz. en Staal Foppe Gerrits van beroep Mr. Bakker wordt voorgedragen als Secretaris
van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
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Mentz J. H. de erven staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de
verloopen jaren tot en met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt op 18 mei 1841 Namens de
Raad der Stad Stavoren en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland
enz jaar 1841 (5) dossier (22)
Mentz J. H. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Leeuwarderadeel nagenoemd document; de
Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen
de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Mentz J. H. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen
jaren tot en met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt op 18 mei 1841 Namens de Raad der
Stad Stavoren en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar
1841 (5) dossier (22)
Mentz J. H. te Leeuwarden vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren
ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier
(22)
Mentz J. H. te Leeuwarden wordt vermeld in een document Staat aanwijzende de nog onafgehaalde Los en Lijfrenten van
vorige jaren (1822-1833) ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland enz.jaar 1841
(7) dosssier (21)
Mentz J. H. wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten laste van Stavoren
aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (7) dosssier
(22)
Mentz Johannes Hendricus te Leeuwarden, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Mentz Roodenburg Rutger, hij is beroepen als Predikant van Oosterbierum naar Utrecht jaar 1820 (1)
Mentz te Leeuwarden Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Mentzer George Geb. Hongarije, laatst gewoon hebbende te Rotterdam. Sergeant 17-6-1836 Overleden te Koempoelang (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Menu Marais---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te
graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis
de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel
; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze,
Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen met
vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
Menzes Akke weduwe van Joekes Auke---- Jong de Klaas Sijbes en Visser Ale Jans ondertekenen een brief aan de Schout van
de Gemeente Metslawier dat Menzes Akke weduwe van Joekes Auke bij haar heeft inwonen haare zoon Aukes Joeke zijnde
een jongeling van 18 jaren en die wel in staat is om enz. en wij in kwaliteit van Armbezorgers zijne moeder een en andermaal
hebben voorgesteld enz. jaar 1816 (3)
Menzes Folkert de weduwe 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)
Menzes Frans M.---- Vies van der Fredrik Herman , Menzes Frans M. en Oldendorp Joost alle wonende te Lemmerin een
brief door hen alle drie ondertekend geven te kennen dat aan hen zijn uitgereikt aanslagen der belastingen voor Grondbelasting
over 1825 maar dat door de jongstleden water vloed van den 4e februari de woningen of gebouwen zodanig zijn geruineerd
dat enz. jaar 1825 (6)
Menzes Rijkele wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Menzing Gerrit Kornelis wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de
depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de
Gemeente enz. jaar 1839 (4)
Menzonides H. J. C. (Hector Jacob Coenraad) de Dominee , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat
in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen,
welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook
menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest
iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der
Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Menzonides H. J. C. (Hector Jacob Coenraad) De weduwe wegens leverantie van Wijn bij de wacht over 1809 en 1810
onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari
1811 jaar 1814 (7) dossier (18)
Menzonides H. J. C. (Hector Jacob Coenraad) Predikant te Ulzen is beroepen naar Koudum onder de classis van Sneek jaar
1822 (1)
Menzonides H. J. C. (Hector Jacob Coenraad) te Molkwerum, 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)
Menzonides Trijntje Meinders 04-06-1830 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)
Meoijk Hendrikus 62 is zijn volgnummer en Ouwer Kerk aan den IJssel 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
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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)
Meppel---- Tierens S. Ingenieur hij neemt tijdelijk waar betreffende het werk aan de weg Leeuwarden Meppel jaar 1819 (1)
Meppel van Ate Harmens ---- Sybes S. S. Schout der Gemeente Woudsend schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat binnen zijn gemeente teruggekomen zijn Sipma Reinder Petrus In Franschen dienst van de classe van 1789
onder het 9e regiment 1e Compagnie den 2e Januari 1814 uit Maagdenburg gedeserteerd, Meppel van Ate Harmens (Harmens
Ate) te Nantes van de jare 1810 en thans van Sint Malo naar alhier is gekomen en Boer de IJde Sjoerds van de classis 1790 en
thans van Brest naar alhier is gekomen ook de admiraal Kikkert ….? Wordt genoemd enz. enz. jaar 1814 (1)
Meppel, ---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van Vriesland
dat i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden genoemd de
plaatsen: Meppel, Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2)
Meppelaar Taeke J., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(5) dossier (11)
Meppelaar Taeke T., 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)
Meral de Luitenant Colonel Kavallerie Regiment Ligte Dragonders no. 5 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)
Meranda P. nr. 46 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Merck J.----Jorna Tietje te Leeuwarden zij is erfgenaam van de in Indie overleden 1e Luitenant J. Merck, wordt genoemd J.
M. Cremers jaar 1823 (3)
Merckelbach H. te Amsterdam een Stoombootdienst van Lemmer naar Groningen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1862 (6)
Merckelbach H. te Amsterdam Ondernemer Stoombootdienst, stukken betrekkelijk de stoombootdirenst van voornoemde van
Lemmer over Stroobos naar Groningen met de stoomboot de Fries en een gelijke boot genaamd de Groningen ook aanwezig
een documet, Tableau van de snelheden tijdens de gedane proefvaarten met de Fries ook aanwezig stukken betreffende het
stellen van bakens in vaarwaters in de diverse gemeentes enz. ook het reglement en een brief ondertekend door Merckelbach
H. als Directeur enz. jaar 1862 (82).
Merckelbach H. te Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van
alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Merckelbach H. te Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van
alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Mercker J. D. Makelaar , onderwerp; Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841 op last van
zijn Majesteit enz., jaar 1841 (6)
Mercker J. D. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de
door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)
Mercker J. D. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten
effecten heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5)
Mercker J. D. Makelaar heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en
uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2)
Mercker J. D. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met
Binenlandse en Buitenlandse Effecten, jaar 1841 (3)
Mercuris N.V.---- Zeilmaker & Co. Schip de Burgemeester W. H. F. Baron van Heemstra een afschrift der Notarieele akte
betreffende een borgstelling van f. 1000.= met als getuigen Teves Marten Cornelis scheepsreeder te Harlingen handelende
voor voornoemde firma en Teves Teves Jans cargadoor en expediteur mede te Harlingen wonende tevens een beschikking
van Handel en Nijverheid voor een verleende concessie voor een stoomvaartdienst Amsterdam Harlingen met voornoemde
bootrn deze te mogen overschrijven op de naam van de N.V. Mercuris gevestigd te Harlingen en een vergunning voor een 2e
boot genaamd Prins Alexander der Nederlanden enz. enz. jaar 1869 (34)
Mercurius St. Boot Mij. te Harlingen met de veerdienst Harlingen naar Amsterdam
Mercurius St. Boot Mij. te Harlingen met het Schip de W.H.F. Baron van Heemstra, komt voor in een document
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den
1e januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten
worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Mercurius St. Boot Mij. te Harlingen met het Schip de W.H.F. Baron van Heemstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Mercurius St. Boot Mij. te Harlingen---- Teves C. en Teves M. C. te Harlingen Stoombootdienst Harlingen Amsterdam en
Zeilmaker & Co. directeur der Stoombootmaatschappij Mercurius te Harlingen Onderwerp: er is een borgtogt gesteld jaar
1871 (6)
Mercx de, Majoor van het Regiment Carabniere No. 2 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
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Merdstra Hebeltje S., 43 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen
(48)
Meren------ Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz. en met een mooie plattegrond
van de waterwegen in Zuid West Friesland enz. (21)
Merens Jan Christiaan---- Faber J. (Jacobus) Assessor van Opsterland wonende te Gorredijk ten verzoeke van Merens Jan
Christiaan Ontvanger der registratie en Domijnen te Gorredijk zijn zij overgegaan tot de telling van in natura aanwezig zijnde
gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)
Merens Jan Christiaan, hij is benoemd tot Ontvanger der registratie en domeinen enz. enz. i.p.v. Wijndels David George die
naar Franeker is gegaan , jaar 1823 (3)
Merens L. Predikant te Woudenberg tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Merens L. te Delft wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde
kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5)
dossier (43)
Merens L. te Delft, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde
kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5)
dossier (43)
Merens L. te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats
enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Merens M. ‘s Gravenhage, Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Merik H. J. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand
maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam
naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te
Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan
waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie
onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en
Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond &
zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor
zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt &
Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van &
Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric
George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de
firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van
Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de
weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de
Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de
eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg
Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp.
te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman
P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn
& Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar
1819 (21)
Merk Johannes Caspers, 347 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)
Merk v.d. Dirk 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)
Merk v.d. Wytske R., 236 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)
Merk v.d. Wytske R., 33 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)
Merk van der Jan Martens Landbouwer , de Grietman van en leden van de Grieteny-raad van Achtkarspelen overwegende dat
aan voornoemde Landbouwer enz. enz. wegens Artillerie paarden aan Surhuizum betaald zal worden fl. enz. jaar 1817 (3)
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Merk van der Jan Martens Landbouwer te Surhuizum, hij geeft te kennen dat door de Schout een paard is gerequireerd op 2
December 1813 ten somma van enz. enz. maar dat dat nog niet is betaald enz. jaar 1816 (1)
Merk van der Jan Martens van de Gemeente Raad speciaal door den Schout van Augustijnusga voor deze commissie
gedecorneerd hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris
Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er
genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren
1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3)
Merk van der Jeen Johannes voor dagloon wegens het Moutteren en Keuren van Paarden enz. ,wordt vermeld op een staat
opgemaakt ingevolge eene ongetekende missive van de voormalige enz. enz. jaar 1814 (6)
Merkebach J. W. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook
aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten
IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Merkelbach H. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen
van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Merkelbach J. W. ---- Hoekema S. J. (Sjoerd Jacob), Schols J. (Jurjen) en Kannegieter J. (Johannes) ondertekenen (was
getekend) als Burgemeesteren van de Stad Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij zedert
onderscheidene jaren lastig zijn gevallen door de Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in een deplorabele
toestand bevindt en zij verzoeken dan ook een subsidie van f. 9.000.= of f. 10.000.= voor het herstel met als bijlage de Staat
van Ontvansten en Uitgaaf der Hervormde Kerk te Workum over 1820 opgemaakt door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J.,
Bruninga Gerit O., Merkelbach J. W. en Schoonhoven W. A. door hen en door de Secretaris van de Stad Workum Potma H.
L. ondertekend tevens een opgaaf van Passing Harmen , Meester Timmerman en Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar
met opgaaf van de noodzakelijke herstellingen en vernieuwingen en opgave van de kosten die totaal zullen zijn f. 10103-40
enz. jaar 1821 (14)
Merkelbach J. W. Diaken der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,
van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de
Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te Workum met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn
(onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)
Merkelbach J. W. 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)
Merkesteijn Fredericus Johannes * Lienden 22-03-1817, 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)
Merkhart Wilhelmus , Fuselier 14e afdeeling infanterie * 11-11-1809 Haarlem, 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)
Merkhoven(?) Klaas Johannes te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
Merks Jan, 11 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 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)
Merks Sipke 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)
Merkus C. G. te Amsterdam, 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
Merkus C. G. te Amsterdam, 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
Merkus C. 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)
Merkus Johannes gehuwd met Hiemstra Tjaltje, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Merkus Johannes gehuwd met Hiemstra Tjaltje, 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)
Merkus Kornelis Driesum Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Merkus Marten Harmens 70 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
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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)
Merkuur Hendrik Willems te Tjalleberd een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het dempen
van een sloot. perceel kadastraal bekend te Tjalleberd enz. enz. , met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Merkuur Thijs te Appelscha Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916
Merkuur Thijs, Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf (3)
Merkx Adrianus Antonius, 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)
Merle van Baron Generaal Majoor bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende
document>>>Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal
gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de
affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Merle van----Panavicini de, Majoor van de Staf van de Generaal Majoor Merle van is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der
Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van
Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Merlin ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Mersman Evert Schip de Iris van Papenburg, jaar 1840

Merten Jan Johannes Victor, 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)
Merten van Veronia vrouw van Peulen A. A. H. , 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)
Merten van Veronica vrouw van A. A. H. Peulen, 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)
Merten van Veronica vrouw van Peulen A.A.H. , 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 1917 (5)
Mertens ….? Magazijnmeester der Artillerie een document dat gaat over de 4 metalen kanonnen toebehorende aan de stad
Leeuwarden te Naarden gevonden zijn enz. jaar 1814 (1)
Mertens A. Genees en Vroedmeester te Arum beklaagd zig wegens de belastingen, enz. enz. jaar 1841 91)
Mertens A., Siersma Klaaske Auke . (zij tekend als Klaske), Koopvrouw te Arum, Request wegens een valse
beschuldiging . worden ook in genoemd; Rense Koopal en de heelmeester A. Mertens , jaar 1841 (6)
Mertens Alekzander---- Koopal Rinze (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem
opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse,
Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan alwaar
hij in de steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en dat in
tegenwoordigheid van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en Mertens
Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar zijn eigen
zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9)
Mertens Alexander Samuel Cornelis, 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)
Mertens Henricus * 24-12-1806 Weikerseel, Korporaal in het Oost Indisch leger artillerie, Hij staat op de Signalements lijst
van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis
van de Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Drie Gebroeders in 1836 enz., en vervallen van den
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent lengte, kleur vorm van de Neus en
Mond enz. enz (4) dossier (20)
Mertens Ritmeester van Remertere bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen
een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Mertz Leendert 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 131
Meruis ….?---- Busch ….? Colonel en de Engelse zee commandant Meruis ….? Beide zouden gehad heb een Conferentie
met de Franse Commandant van Delfzijl enz. verder wordt genoemd Capitein Cats ….? Die geld voor de soldijen moet
meenemen want de manschappen gaan anders “ Muiten” jaar 1814 (1)
Merwe van Gerrit * Nieuwveen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of
bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang,
vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Merwede van der A. Ouderling te Kampen tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel 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
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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)
Merwede van der A. te Kampen 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)
Merwede van der A. te Kampen 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)
Merwede van der A. te Kampen, 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)
Merx Luitenant Kolonel van het Regiment Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde
hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen
een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Meschker Benjamin Saloman Winkelier te Heerenveen, een request met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar
1822 (3)
Meschker Benjamin Salomon Winkelier en Leeuw de Isaac Marcus, Inlandsche Kramer beide te Heerenveen , onderwerp
een verzoek om als debitanten de Kon. Ned. Loterij te worden aangesteld (3) jaar 1824
Meschker Benjamin Salomons van beroep Winkelier en Leeuw de Isaac Marcus van beroep Inlandsche Kramer wonende
beide te Heerenveen Onderwerp: hun rekeste betreffende als debitanten voor de 130e en 131e loterij enz. jaar 1825 (2)
Mesdag ---- Roos van Mesdag te Bolsward 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)
Mesdag J. Koopman te Bolsward, een transactie ter voorkoming van een een vervolging wegens het niet hebben van een
document voor het vervoerde zout enz. jaar 1824 ( 2)
Mesdag J. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Mesdag Joh. T., Koopman te Leeuwarden, Onderwerp; Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent, Dossier met een brief
met zijn handtekening, jaar 1841 (20)
Mesdag Johannes F. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Mesdag Johannes Taekes Koopman te Bolsward staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent
compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (17)
Mesdag Johannes Taekes van beroep staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier
met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (20)
Mesdag Johannes te Bolsward, hij staat in een document der ingediende reclamatien op de Patent Kohieren jaar 1824 met
datum, verkeerde aanslag enz. enz. jaar 1824 (2)
Mesdag Take de weduwe , 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)
Mesdag te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden 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)
Mesdag te Bolsward, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Mesdag v. E?. R. te Burgwerd 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)
Mesdag van ….? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Mesdag van Jacob Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Leeuwarden met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879
(6)
Mesdag van R. te Bolsward als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mesdag van Roos te Bolsward 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 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)
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Mesdag van Roos te Bolsward uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mesenbroek J.---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als
gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip
de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek) komende van Riga naar Schiedam met een
lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie
die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….? op den 3 november is verkocht en dat enz. verder
genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts
adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)
Mesenbroek J.---- Vellema David Andries , Teller, Meter en Weger van de convooien van Licentien een handgeschreven
brief met zijn handtekening onderwerp verongelukte schepen gevoerd geweest door Mesenbroek J. en Bakker H. B. en
Witkop P. ?. enz. jaar 1818 (3)
Mesenbroek Jan---- Laag van der Drieuwes K. & Co. wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij
betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar
Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar
Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam , de
goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden door de strandvonder
Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (4)
Mesenbroek Jan---- Visser Barend & zoon te Harlingen reclamanten van de lading van de vergane schepen Fredrik Herman
met als schipper Bakker H. B. en de Goede Hoop met als schipper Mesenbroek Jan enz. ook henoemd de notaris Ypma B. en
de Meter Vellema ….? enz. jaar 1818 (2)
Meserius Jan, 54 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)
Mesker J. 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)
Meskia Joseph en Breloo Jean, 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)
Messcher S. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Messchio Joseph, 53 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)
Messel van Abraham Samuel, 865 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)
Messel van L. zich beroept dat hij niet in de quota tot den eerendienstder Israliten van Leeuwarden voor den jare 1813
bevoegd is te betalen om reden dat hij met zijn vrouw en kinderen enz. jaar 1814 (2)
Messel van M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Messel van M. S.---- Adelaar M. B. lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland en de Wester Eems
gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van M. J. een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat er nog onbetaalde resten (rekeningen) zijn van Swart B. S., Haan de Moses, Messel van M. S.
, Engelsman Joseph, Vries de Noag Joseph, Capasicum E., Lapdaise Meyer, Vries de Isaac Salomon enz. jaar 1815 (5)
Messel van Moses Salomons 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)
Messemaker Jacobus 84 is zijn volgnummer en Gouda 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)
Messent (Meffent?) H. ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Messent (Meffent?) H. zijn request in de aanslag van de Belasting enz. jaar 1815 (3)
Messing B. te ’ s Heerenberg (Gelderland) 34 jaar, onderwerp een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden tussen de
Minister van Financieen en Messing B. jaar 1841 (8)
Mesters Barthelemy A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes
par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou
tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des
Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;
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A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook
een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden
gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen,
ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van
overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen
welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn
gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal
gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Mesu J. K., ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd de landbouwers. Vogel de J., te
Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst Serle van der,
Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz. te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)
Mesu J.----- Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd de landbouwers. Vogel de J., te Nieuw
en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst Serle van der, Bliek A. te
Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz. te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)
met Mulder Roelof---- Klaezens Klaasje gehuwd met Mulder Roelof staat vermeld op een document genaamd Departement
der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn
aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)
Metcalf William Kapitein van Manilla naar Hamburg met het schip de…… staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)
Metch van der Boon A. S. Doctor te Delft Toegekend de Gouden Medaille ter waarde van 10 ducaten (3) jaar 1818
Metelerkamp C. C. te Zwolle, 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)
Metelerkamp J. J. Dr. te Delft Assessor 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)
Metelerkamp J. J. te Delft Predikant te Delft Classis van ’s Gravenhage 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)
Metelerkamp J. J. te Delft 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)
Metelerkamp J. J. te Delft, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats
enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Metens K. te Meppel 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)
Meter A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Meter A. G. te Gorredijk, Een accoord over het middel op de rondemaatmet de ontvanger Steensma jaar 1814 (1)
Meter Andries----- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harlingen en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke,
Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)
Meter Andries, 496 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)
Meter Anries, Banketbakker te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar 1916 (4)
Meter Meindert 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)
Meter P. ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door
Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte
spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die
aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal
verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof L., Meter P.,
Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten en Jonkman A. te Noordwolde, enz. jaar 1840 (5) dossier (26)
Meter S. A. 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
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Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Meters M. P. ,voor door Armen bewoond wordende kamers in 1813 , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document
Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813
Jaar 1814 (4)
Meters Sieze Minnes 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)
Metger C. H. ---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal Jan B. schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde
per procuratie van de heer Metger C. H. Junijor koopman te Emden onder de firma Metger J. H. en zoon Patroon en
Boekhouder van het schip Fredriek Herman gevoerd door Cap. Bakker Hendrik Barends vergaan op 22 augustus 1817,
betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….? op den 3 november is
verkocht en dat enz. jaar 1817 (5)
Metger J. H.---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal Jan B. schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde
per procuratie van de heer Metger C. H. Junijor koopman te Emden onder de firma Metger J. H. en zoon Patroon en
Boekhouder van het schip Fredriek Herman gevoerd door Cap. Bakker Hendrik Barends vergaan op 22 augustus 1817,
betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….? op den 3 november is
verkocht en dat enz. jaar 1817 (5)
Methorst 2e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te
Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van
den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Metingen van Binnenvaartuigen door Oostingh G. L. en Louwman A. Een boekje Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven
te betalen jaar 1899 en 1902 (45)
Mets Laurens * 18-09-1818 Groningen wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie
zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen
worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag
weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden
komen voor) enz. jaar 1840 (6)
Mets Willem , 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 1897 (2)
Metscher B. S. te Heerenveen 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 Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Metsens van Michiel,---- Komst Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur tot
toestemming tot het verkopen van het pand Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn
financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811) en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende
aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd Embden Pieter Barends wonende in de
Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden, en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen volgens obligatie datum
d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen, Komsma Jan Baukes , Metsens van Michiel te
Harlingen, Smits Hendrik J. , ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)
Metsker Joh. 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)
Metskes Enne, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Buitenpost die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Metskes Jan Veenwouden Schipper, jaar 1824
Metskes Joh. . zijn rekening wordt betaald voor transport van militare bagage enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Metskes Pytter Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Metskes Sipke, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn
persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat hij verzoekt
om een functie als ambtenaar enz. enz. jaar 1841 (6)
Metslawier, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Metsz P. J. te Heerenveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Mettens Jan Jans te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een
aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Metz Petrus Johannes lid van de regtbank te Heerenveen, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van
Vriesland met als onderwerp: het betalen van quoteel Contributien over de Jaren 1812 en 1813 al te Haske heeft betaald en
nu moet hij dat weer te Heerenveen betalen waar tegen hij bezwaar heeft enz. enz. jaar 1816 (3)
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Metz Petrus Johannes wonende te Oudehaske een antwoord op zijn reqest wegens onbillikheid van en aanslag , de raden van
Heerenveen zeggen verwonderd te zijn hoe dat de heer Metz enz. en dat zij voor de helft van de aanslag enz. hierin wordt ook
vermeld Nauta R. , later schrijft hij ondertekend hij nog een brief aan de Gouveneur enz jaar 1815 (4)
Metz Vitus Leonardus Gerhardus kandidaat Notaris 27 jaar , een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp;
solliciteerd naar de functie van Griffier bij het Kantongerecht te Lemmer jaar 1841 (2)
Metz ….? Mr. Onderwerp: Administratie, een afschrift vonnis gevallen van een gewezen vonnis bij de regtbank te
Heerenveen wegens verschuldigde achterstallige impost op turf jaar 1825 (2)
Metz ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.
werd bij de officieren eene bepaling opgenomen dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen enz. enz. welke door de
Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich ziek voorgewend, en de Heer
capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz. die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden
beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de
luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te
Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)
Metz …?---- Loobry N. President van de Plaatselijke Schoolcommissie van Leeuwarden ondertekend een document
betreffende het request van de weduwe Worm de ….? Schoolhoudersche het bevreemde de commissie dat een
Schoolvrouwe die niet tegenstaande hare onbehoorlijke aanmatiging. Listige Ontduiking en hardnekkige weerswtreving van
de Wet verder genoemd de Heer Metz …? als lid der commissie en de Weduwe Jacobs die houd geen school die voorheen
door haar overleden man maar wordt nu gehouden door een geëxamineerde ondermeester en de school vsan mej. Semler is
eene Fransche School voor meisjes van allerlei jaren enz. jaar 1814 (5)
Metz Andries, 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)
Metz Andries, 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)
Metz Andries, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1868 (2)
Metz Andries, 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 1869 (2)
Metz Anna gehuwd met Mens Roelof 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 Haarlem
de heer Schmidt J. H. jaar 1818 (3)
Metz Bauke Sybrandus Hij staat in een document vermeld van veranderingen binnen de Provincie: dat hij op 15 Oktober
1820 i.p.v. Bolding Jan Beerends benoemd is tot gerechtsdienaar te Leeuwarden jaar 1821 (1)
Metz Bauke Sybrandus Hij is een van de ondertekenaars van een document als volgt: van dat zij als gerechtsdienaren zeer in
het nauw en in verlegenheid zijn gebracht dat hun tractement enz. enz. jaar 1821 (1)
Metz Bauke Sybrandus opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie
Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals
vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
Metz Bauke Sybrandus te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren in de
provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1824 (5)
Metz Bauke Sybrandus, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4)
Metz Berend, 457 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)
Metz C. D. te Ballum 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)
Metz C. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van
Vriesland te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor
uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Metz de, M. , Winkelier, Koffiehuishouder en Tapper te Leeuwarden met 2 kinderen , onderwerp een procesverbaal, betreft
een bij hem inwonende “ belastbare” vrouwlijke dienstbode en wel Bierschenk Saara dat zij regelmatig is gesignaleerd werk
doende enz. enz. enz. jaar 1841 (17)
Metz Dirk de Lijn van Rotterdam naar Batavia, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Metz Dirk naar Batavia, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Metz Dirk 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 1891 (2)
Metz Dirk, 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)
Metz Dirk, 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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09-02-1825 9- Metz Douwe---- Ameland, Onderwerp: Overstroming van de 3e en de 4e febr. j.l. alle dijken rondom de bouw en weilanden
A
door het hooge water weggespoeld en met zout water enz. en vele huizen hierbij ingestort te Hollum en bij Metz Douwe de
pachter der Domein Hoeve al zijn schapen ter getale van 94 heeft verloren en ten huize van de secretaris Schots ….? Kwam
het water met een zodanige drift alle deuren binnen lopen dat hij naar de zolder gevlugt is. Verder een beschrijving van de
overstroming jaar 1825 3)
811-10
Metz Douwe D. Landbouwer te Ballum, een handgeschreven brief met zijn handtekening. Onderwerp: verzoekt aanspraak te
18-08-1841
mogen maken op de post 2e Assessor te Ameland wegens overlijden van Ruiter de Gerben Jans jaar 1841 (4)
141
Metz Douwe Dirks pacht een Huisplaats en Schapenschuur no. 2 te Ballum enz. enz. tevens Weilanden gelegen in de
12-03-1821
Jelmer Eg, Munke Eg en Foppen Eg enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen
Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )
22
Metz Douwe Dirks , Wagenaar---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin
13-01-1819
hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen
heeft enz. jaar 1819 (2)
1454
Metz Frederik, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
07-10-1916
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
1472
Metz Frederik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
07-11-1917
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
925
Metz G. D. (Gerben D.) Assessor van Ameland en de secretaris Schots J. staat vermeld op een document Staat van
24-09-1823
onvermidelijke kosten voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee Gebroeders gevoerd geweest door
schipper Sloot Jacob op den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald
uit het Provenue der Verkoop van het geborgene van gemeld schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2)
773
Metz G. D. (Gerben D.).---- Zeper Jan Ontvanger der Directe Belastingen hij is sedert enige weken in Nes Gedomecilieerd en
11-10-1821
getekend op Balm Ameland 22-09-1821 door den Assessor Metz G. D. (Gerben D.) en de secretaris Schots J. en van de
registratie te Dokkum Schelle van G. , enz. jaar 1821 (1)
629
Metz G. D. (Gerben D.)----Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van Ameland hij
02-09-1820
ondertekend samen met de Assessoren Metz G. D. (Gerben D.) en Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) een document met als
Onderwerp: dat voor de tijd van 5 jaren van de belasting van alle ongebouwde eigendommen enz. enz. en met innig
leedwezen dat alle ingezetenen in dezelfde omstandigheden verkeren ook al omdat te veel van de vermogende bewoners het
eiland verlaten hebben enz. enz. jaar 1820 (2)
782,13-15
Metz Gerben---- Ameland de schout Ruijter de G. J. en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks stuk waarin
04- 08-1815
gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een reparatie
hiervan enz. jaar 1815 (4)
532
Metz Gerben D. wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland met als onderwerp vrijdom van de
22-07-1818
grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3)
320
Metz Gerben Douwes Ballum Kastelein Betreft Vergaan op Ameland schip de Jonge Theodoor (Afschrift 28 )
03-04-1815
28-03-1825
Metz Gerben Douwes te Ameland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden
28-12-1825
der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der
33/1-C
Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar
1825 (3) gehele document (5)
22
Metz Gerben---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis enz. met
09-01-1817
de getuigen, Ruiter de Gerbrand Janzen van beroep Mr. Timmerman, Jurjens Jacob van beroep Landbouwer beide wonende
te Hollum, Nagtegaal Jan Barends van beroep Mr. Bakker te Hollum, Metz Gerben van beroep Kasteleijn, Wijbrands Simon
van beroep oud Zeeman beide wonende te Ballum en Molanus G. D. van beroep Ontvanger, Mosterman Leendert Jans van
beroep Mr. Timmerman beide te Nes wonende, een opmaak van de inventaris van het schip van Adroen Arne Andersen
Kapitein op de Twee Gezusters ( gezonken 1816 ) , een hele staat met geborgen zaken van genoemd schip jaar 1817 (8)
31
Metz Gerben hij wordt vermeld als geteekend samen met de andere Grietenij Raad leden van Ameland met omtrent 2000
08-01-1817
zielen als inwoners en hun bestaan geheel afhangt van de Zeevaart die door den Oorlog een lange reeks van jaren heeft
stilgestaan enz.`de brief is gedateerd op 21-11-1816 jaar 1817 (1)
9/A
Metz Jan te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
17-11-1824
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
260, 234/23
Metz Johannes Adrianus Leeuwarden Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
07-03-1837
1103-13
Metz Johannes Petrus hij is bij Koninklijk Besluit benoemd als 2e Luitenant bij de Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden en
07-11-1840
heden in handen van den Burgemeester den eed hebben afgelegd enz. jaar 1840 (3)
1066-9
Metz Johannes Petrus thans Schutter, wordt benoemd en aangesteld bij de Schutterij enz. jaar 1840 (6)
28-10-1840
870
Metz L. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekent
11-11-1815
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere
Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
584
Metz L. 28 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
02-12-1817
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)
118
11Metz L. bij de 4e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met
08-1814
hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
319-11
Metz L. G. wonende te Lemmer de stukken rakende zijn bekeuring enz. jaar 1841 (3)
01-04-1841
33-34
Metz L. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp: geeft
02-11-1814
te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het eerste verzoek van den
commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van
de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de
vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
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Metz L. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Metz L. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de
Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)
Document (13)
Metz L. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Metz L. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S.
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Metz L. wordt vermeld met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de
nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5
Metz L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Metz Leonardus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)
Metz Leonardus, 531 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)
Metz Mr. Petrus Johannes Advocaat te Heerenveen hij geeft met gepaste eerbied te kennen in een door hem geschreven en
ondertekende brief dat hij als eigenaar van zekere zathe en landen gelegen te Oudehaske dat hij bij deze plaats gebruikt 22
bubders uitgeveend land welke hij in 1824 geheel heeft ingepolderd enz. enz. jaar 1825 (5)
Metz N. L. 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)
Metz O. D. ---- Glazener Nicolaas te Nes, ten huize van hem wordt verkocht strandvondsten van de verbrijzelde Vrouwe
Margaretha maar dat deze spullen niet door een bevoegd persoon zijn verkocht maar door Heere Johannes Lolkes, Scholts
Klaas Iedes, en Nicolaas Glazener enz., wordt ook in genoemd (met handtekeningen) Jellema J. J. en Metz O. D. jaar 1824
(4)
Metz Ocke D. te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en
14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Metz Oecke Dirks van beroep deurwaarder---- Boer de Jan Wouters, te Hollum Ameland, Onderwerp een Arrest of Beslag
van Meubilen en Goederen, het beslag op 2 koeien door de deurwaarder Oecke Dirks Metz omdat hij niet heeft voldaan aan
de herhaalde waarschuwingen met een handgeschreven brief waaronder de handtekening van Oecke Dirks Metz enz. jaar
1814 (3)
Metz Oeke D. te Ballum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle
Dockum jaar 1825 (3)
Metz Oeke Diks ---- Sparrius Antoon Geerts te Ballum en Metz Oeke Diks van Nes beide te Ameland wonende dat de
eerstgenoemde sedert 21 maart 1804 bij akte van aanstelling als adsistend en de laatstgemelde zedert den 11e mei 1808 bij
den geregte van Ameland hebben gediend enz. enz. POnderwerp: hun jaarlijks racteent en Nieuwjaarsgeschenk enz. jaar 1815
(5)
Metz Oeke Dirks huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Munke Eg onder enz. enz. Hij komt voor in een document
van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar
1821 (7) (hele document 13 )
Metz Oeke te Leeuwarden, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.= bij
resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie werkzaam geweest zijn
enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Metz P. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Metz P. J. hij wordt benoemd tot Plaatsvervanger bij de Rechtbank te Heerenveen i.p.v. de Heer Brouwer die is overleden
enz. jaar 1823 (1)
Metz P. J. Majoor Chef van het 6e Batt. Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij waar zulks om het hooge water doenlijk was het Battallon in de gronden der exercitie heb onderwezen enz.
jaar 1815 (3)
Metz P. J. als opposant voorkomende , Onderwerp een dagvaarding voor de rechtbank tegen zeker arrest van verkoop door de
ontvanger van turf van enen Boer de Hendik Siezes Veenbaas te Knijpe, hierin wordt ook genoemd Luxwolda Jan Sipkes
Veenbaas te Langezwaag en Gorredijk, en Hanzes Anne , Veenbaas en verveender te Knijpe jaar 1824 (31)
Metz P. J. Commanderende het 6e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld ten einde den Boer en Arbeider van zijn nodige werk en dagloon is na
een vergadering uit de Krijgskas enz. jaar 1815 (2)
Metz P. J.---- 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
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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)
Metz P. J., Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Heerenveen jaar 1816 (5)
Metz P. J., ook staat eerdaags het vonnis tussen de administratie en Metz P. J., wegens gearresteerde Turf van H. S. de Boer
enz. enz. jaar 1824 2)
Metz Petrus Johannes ---- Sminia Wiersdsma en Sminia Assessoren , Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads
armen en Militaire Armen der Rooms Katholieke Kerk enz. jaar 1814 (14)
Metz Petrus Johannes te Oudehaske aan de Gouveneur van Vriesland een door hem geschreven en getekende brief
Onderwerp: Personele en Oorlogsbelasting van de Gemeente Heerenveen, dat hij deze aanslag reeds betaald heeft te
Oudehaske met ontvangst van kwitantie enz. enz. tot slot neemt de Reqwestant de vrijheid enz. enz. dat door zijn aansteling
als Majoor bij het Bataillon Landstorm in de Gemeente Joure en haske hij immers opelijk erkend is geen inwoner van
Heerenveen te zijn enz. jaar 1815 (7)
Metz Petrus Johannes te Oudehaske wonende lid der regtbank van 1e aanleg te Heerenveen, een antwoord op zijn request dat
hij is aangeslagen in Oudehaske terwijl hij in Heerenveen woont enz. jaar 1815 (2)
Metz Petrus Johannes (Mr) wonende te Oude Haske dat hij heeft ingdiend een requestedoor hem ondertekend, houdende
klagte over dubbelen aanslag van de Gemeente Haske en Heerenveen maar dat hij enz. jaar 1815 (2)
Metz Petrus Johannes , Hij is candidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger te Heerenveen i.p.v. de overleden heer
Brouwer Arent enz. jaar 1823 (3)
Metz Petrus Johannes een ambtelijk stuk betrefende een sommatie aan hem wegens betalingen enz. jaar 1816 (2)
Metz Petrus Johannes en Wielandt Jarig Tadema gecommiteerden van de weduwe Idema van Martinus Bouricins betreffende
huurcontract van de lokalen in huizinge no. 34 Heerenveen dit doument wordt ondertekend door de griffier van Heerenveen
de heer Wielandt J. T. en Semler F. jaar 1816 (3)
Metz Petrus Johannes Hij is candidaat voor Regter Plaatsvervanger te Heerenveen ip.v. de overleden Mr. Arend Brouwer enz.
jaar 1823 (2)
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)
Metz Petrus Johannes----- 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)
Metz Petrus Johannes 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)
Metz Petrus Johannes 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., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar 1841
(6)
Metz Petrus Johannes 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)
Metz Petrus Johannes---- Slott Jacob J.: hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de
Regtbank te Heerenveen wonende te Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende
gelden in 1814 Ondertekend door het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2
Metz Petrus Johannes 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)
Metz Petrus Johannes te Oude Haske, Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz.
beslissing op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (16)
Metz Petrus Johannes vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met
functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)
Metz Petrus Johannes, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Metz te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Metz te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Metz Teunis W. ---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en
Teuniks Gabe, het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het
gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al
omdat zij niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn
het schip te bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (20)
Metz Teunis W. ---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en
Teunis Gabe het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het
gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al
omdat zij niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn
het schip te bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (1)
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Metz Teunis W. geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8 februari
l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat
men enz. met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele
moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R.
bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is get. door Wijma Sjoerd S.,
jaar 1823 (5)
Metz Teunis W. ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door eerstgenoemde het betreft het
Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te
zijn met het bergloon enz. ook belanghebbende zijn, Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W., Teunis
Gabe enz. jaar 1823 (3)
Metz Tjeerd, 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)
Metz Tjeerd, 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)
Metz Tjeerd, 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)
Metz Tjeerd, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info.
jaar 1864 (2)
Metz Vetus Leonardus Gerhardus, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij solliciteerd in de plaats van zijn
vader enz. enz. worden ook in genoemd Puiseau de Jonkheer Waubert te Lemmer en heer Binnerts Notaris te Akkrum enz.
jaar 1841 (2)
Metz W. H. is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Metz Watz Hanes 186 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Metz Willem , Zeemilitie gaat naar de Java, 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)
Metz Willem , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Metz Willem Foppes * 23-01-1822 , met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos
op de Onderneming, jaar 1841 (4)
Metz Willem naar West 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 1897 (2)
Metz Willem, 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
Metz Willem, Zeemilitie gaat naar gaat naarJava, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar
1899 (2)
Metz Willem, Zeemilitie gaat naar Java, 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)
Metz Willem, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Metz Willem, Zeemilitie, gaat naar Java, 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)
Metz Wouter Foppes Politiebediende te Buren 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)
Metz, Handgeschreven brief met handtekening van David de Metz, Hartog Reindorf, Jacob Rozenberg, Samuel Boers alle
Kooplieden van Leeuwarden en Meyer van Hasselt Koopman te Groningen Onderwerp: Klacht over de Grietman en drie
Herbergen (Oostermeer, Suameer en Bergum) wegens weigering voor nachtverblijf vanwege hun Joodse uiterlijk, jaar 1840
Metza Gerben huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Munke Eg onder enz. enz. Hij komt voor in een document
van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar
1821 (7) (hele document 13 )
Metzelaar C. P. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen
van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Metzelaar ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
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aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Metzelaar B, Koopman te Harlingen een extract uit het register van resolutieen jaar 1841 (2)
Metzelaar F.G. voorgeschotene proceskosten jaar 1841 (3)

Metzelaar G. J. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te
bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen enz. jaar 1839 (4)
Metzelaar IJede---- Metzelaar Steffen IJedes * 12-11-1795 z.v. Metzelaar IJede en Steffens Geestje 8 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)7
Metzelaar Jacobus Bruinsma wonende te Leeuwarden geeft in requeste te kennen dat aan hem de algemene Armrnvoogdij te
Heerenveen competeerd 5/4 jaar kostgeld a een gulden per week en bij het jaar 2 hemden volgens indertijd gemaakte accoord
wegens zijn vrouws moeder genaamd Lammerts Sjoukje weduwe van Jans Jurjen maar dat hij enz. jaar 1814 (1)
Metzelaar Johannes P., 113 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)
Metzelaar K. P. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Metzelaar Klaas Pieters Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request
aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen
Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest
ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters allen
ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman,
Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer, Hoeve van
der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra
Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste
zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare
dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is
gegaan enz. enz. enz. jaar 1814 (9)
Metzelaar P. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Metzelaar Simon Jacobs---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Veenstra Bauke Pieters, Tieuwes Jan Cornelis, Metzelaar
Simon Jacobs en Thomas Karst welke niet aan de loting hebben voldaan van enz. jaar 1817 (2)
Metzelaar Sjerk 26 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)
Metzelaar Steffen IJedes * 12-11-1795 z.v. Metzelaar IJede en Steffens Geestje 8 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)
Metzelaar T. G. te Harlingen, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Metzelaar T. 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)
Metzelaar te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die
namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
Metzelaar te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die
namens Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
Metzelaar te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Metzelaar Tjerk Pieters 505 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
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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)
Metzelaar….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen 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)
Metzger Johan August, Grenadier bij de afdeeling Grenadiers * 16-11-1800 Andernach in Pruissen , 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)
Metzlaar J. nr. 156 in wijk B. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Metzlaar Wachtmeester van de Art. trein bij de 7e Comp. Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde
hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen
een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Metzlar Albert, 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)
Metzlar J. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Metzlar J. C. te Aduard Predikant Classis van Groningen 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)
Metzlar J. C. te Aduard Secundi 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)
Metzlar J. C. te Aduard 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)
Metzlar R. ?. Rijkscommies een aantekening dat hij zich van eene woning voorzien heeft te Dronrijp enz. jaar 1841 (3)
Metzlar Rommert Kiers Opzigter te Kortwoud, Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het Gemaal te
Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Metzlar Rommert Kiers---- Smit Hendrik Johannes te Bakkeveen, Koopman van beroep staat in een brief van de
Rijksadvocaat van Vriesland aan den Gouverneur van Vriesland en in een ondertekend document van de Arrondissements
Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp een procesverbaal omdat hij niet is gepatendeerd , de
bekeurders nzijn Metzlar Rommert Kiers en Dedin Leonardus Lambertus wordt ook in genoemd omdat de Turf volgens de
bekeurders uit zijn Veenderij kwam Terpstra Jannes van beroep Veenman, jaar 1841 (14)
Metzlar Rommert Kiers te Buitenpost, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den
dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Metzlawier de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Oostdongeradeel , 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)
Metzler Johan Coenraad 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)
Meul de Joseph * 09-02-1802 Leenderland ; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met
briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Meule v.d. B. S. 333 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)
Meule v.d. F. S. 735 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)
Meule(n)? v.d L. voorzitter Plaatselijk belang en Secretaris voorschotbank te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij
kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz. Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar
de Zuivelfabriek ----Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief
schrijft hij dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz.
enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van
Friesland te mogen varen enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van
aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17)
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Meule(n)? v.d. L. secretaris voorschotbank Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd
Zandstra enz. Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek (3)
Meulen v.d. R. te Schaasterbrug, 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 ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Meulen van der Tjeerd * 19-10-1881 Goingarijp Veldwachter, jaar 1920, jaar 1920 (4)
Meulen pieter Lolles Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Meulen ter J. Predikant te Gelselaar tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Meulen ter te Oudemirdum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Gaasterland 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)
Meulen v. d P. L. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar
1840 (1) dossier (5)
Meulen v. d. J. E. Commandant der Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld de sterkte der dienstdoende Schutterij te Dragten jaar 1815 (5)
Meulen v. d. J. E. Kapitein en Commandant van de Schutterij van Dragten een brief aan de Gouverneur van Vriesland
Militaire zaken waarin vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (7)
Meulen v. d. R. S. 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)
Meulen v. de Jan Gosses te St. Johannesga hij 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)
Meulen v. de Johannes wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat
van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar
1839 (5)
Meulen v. de Sjoerd Sijbrands 418 Gorredijk 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)
Meulen v. der Anne Annes, Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)
Meulen v. der Cornelis Scheepseigenaar, jaar 1838
Meulen v. der E. J. ---- Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren en de Willem III, het nieuwe schip
wordt gebouwd aan de fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt gesproken over een
borgtogt van f. 500.= verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der Poppe bij notaris Blom van J. G.
te Dragten genoemden zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery ook aan wezig het reglement en de tarieflijst van
12-05-1863 jaar 1863-1870 e.v (93)
Meulen v. der E. J. Drachten President Drachtster Bootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882
Meulen v. der E. J. Drachten President Drachtster Bootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884
Meulen v. der G. 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 18, 39/40 enz. in de gemeente Drogeham in het Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Meulen v. der Harke te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de
Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1919 (1)
Meulen v. der Ype Gerrits te Schingen , Beurt en Veerdienst van Schingen 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) (vergunning reeds sinds 12-02-1789)
Meulen v.d Gerrit P. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Meulen v.d Pieke Sjoukes 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)
Meulen v.d. Anna Cornelia gehuwd met Kingma Boltjes P. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming jaar 1915 (3)
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Meulen v.d. Hendrik Stevens te Westdongeradeel 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)
Meulen v.d. IJ. S. 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)
Meulen v.d. Joeke, 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)
Meulen v.d. Sybren R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Meulen v.d. ….? de weduwe te Deersum 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 Rauwerderhem ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie,
jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Meulen v.d. A. Den Haag Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Meulen v.d. A. W. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Meulen v.d. Aaltje H. , 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)
Meulen v.d. Albert Wilts---- Jongbloed Bouwe Rinzes plaatsvervanger van Meulen v.d. Albert Wilts staat vermeld op een lijst
van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Meulen v.d. Alle Piers hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. 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)
Meulen v.d. Andries F. de weduwe 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)
Meulen v.d. Anna Cornelia, 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)
Meulen v.d. Anne A., 175 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)
Meulen v.d. Anne Piers 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)
Meulen v.d. Anne Piers, 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)
Meulen v.d. Antje Keimpes, 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)
Meulen v.d. Antje Keimpes, 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)
Meulen v.d. Antje Keimpes, 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)
Meulen v.d. Antje, 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)
Meulen v.d. Auke B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Meulen v.d. B. D.---- Feenstra Tjepke Mr. Bakker te Leeuwarden in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier
benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Beerents Johannes Majoor van ’t Vliet
vonden bij de weduwe van Meins Johannes te ligte broden afkomstig van Meulen v.d. B. D. Mr. Bakker te Suawoude enz.
jaar 1814 (1)
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Meulen v.d. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Meulen v.d. Barteld A. , 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)
Meulen v.d. Bauke J., 49 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)
Meulen v.d. Bauke J., 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
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)
Meulen v.d. Beerend Jochums wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der
Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde
bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
Meulen v.d. Berend Jochums 85 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)
Meulen v.d. Bouwe Jacobs staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw 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)
Meulen v.d. Bouwe, 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)
Meulen v.d. Cl. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 20 wegens wagenhuur ten dienste van de Nationale Garde
enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Meulen v.d. D. B. te Suawoude wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Meulen v.d. D. D. Bakker 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)
Meulen v.d. D. S. te Hieslum 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)
Meulen v.d. D. S. te Hieslum 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)
Meulen v.d. D. wegens leverantie van Brood onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (7) dossier (18)

Meulen v.d. de weduwe te Deersum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem 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 (5)
Meulen v.d. Durk S. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839
ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek
en Bolsward (17)
Meulen v.d. Durk S. 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)
Meulen v.d. E. D. Schipper te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde
van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp,
Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Meulen v.d. E. D.---- Vissia A. M. Boer verhuurder en Meulen v.d. E. D. Schipper huurder te Beetsterzwaag onderwerp;
Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden
vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Meulen v.d. E. D?. Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de Gedeputeerde
Staten van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden
eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars
zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E.,
Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
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Meulen v.d. E. E. te Boornbergum 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)
Meulen v.d. E. J. Drachten President Drachtster Bootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (10)
Meulen v.d. E. J. Drachten, Drachtster Bootrederij, De dienst is gestaakt wegens reparatie , Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Meulen v.d. E. W. te Oostermeer 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)
Meulen v.d. Edze W. te Oostermeer 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)
Meulen v.d. F. H. te Wier 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)
Meulen v.d. F. H. te Wier 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)
Meulen v.d. F. P. te Rauwerd, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Rauwerderhem als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Meulen v.d. F. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of
Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar
1841 (6)
Meulen v.d. F. W. te Oostermeer 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)
Meulen v.d. Fedde, Houtmolenaar 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)
Meulen v.d. Folkert W. te Oostermeer 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)
Meulen v.d. Folkert Wilts---- Bollard ….? plaatsvervanger van Meulen v.d. Folkert Wilts staat vermeld op een lijst van
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Meulen v.d. Frans A., 174 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)
Meulen v.d. G. E. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland
Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den
handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag,
Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Meulen v.d. G. H. 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)
Meulen v.d. G. H. te Driesum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Meulen v.d. G. P. 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)
Meulen v.d. G. P. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Meulen v.d. Gerben staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres?
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Meulen v.d. Gerrit, 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 1873 (2)
Meulen v.d. Gerrit, 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 1873 (2)
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Meulen v.d. Gerrit, Simdswal, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Meulen v.d. Gerrit, Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Meulen v.d. Gosse Gosses 150 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)
Meulen v.d. Gosse P. Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
Meulen v.d. H. A. , 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)
Meulen v.d. H. C. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Meulen v.d. H. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den
Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Meulen v.d. H. J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland
Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den
handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag,
Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Meulen v.d. H. K. te Workum 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)
Meulen v.d. H. P. , 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)
Meulen v.d. H. P. te Gaast 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)
Meulen v.d. Haantje, 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)
Meulen v.d. Haitze, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Meulen v.d. Hans 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)
Meulen v.d. Hans, 37 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)
Meulen v.d. Hartzen Keimpes, 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)
Meulen v.d. Hemmes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meulen v.d. Hendrik Alles, 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)
Meulen v.d. hendrik Keimpes, 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)
Meulen v.d. Hendrik M., 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)
Meulen v.d. Hendrik T. 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)
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Meulen v.d. Hendrikje Keimpes, 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)
Meulen v.d. IJ. S te Weidum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Meulen v.d. IJ. S. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma
W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
Meulen v.d. IJ. S. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma
W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
Meulen v.d. IJ. S. te Weidum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel 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)
Meulen v.d. IJ. T. te Huizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Meulen v.d. J. ---- Eisinga van Jacob, Landbouwer te Anjum is bij Proces Verbaal van den 22e april j.l. bekeurd door
Vlaskamp P. , Meulen v.d. J. en Atsma H. R. die ondertekenen het Proces verbaal , terzake dezelve een paard het welke voor
het dienstjaar 39/40 in de Personeele Bel. 3e klas 2e soort de heer controleur heeft zien rijden Eisinga Doede Jacobs zonder
beroep zoon van eerstgenoemde enz. jaar 1840 (6)
Meulen v.d. J. & Mulder B. 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)
Meulen v.d. J. A. , 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)
Meulen v.d. J. D. te Hardegarijp 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)
Meulen v.d. J. E. Kapitein Commandant der Stedelijke Schutterij van Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Meulen v.d. J. E. Kapitein Kommandant der Schutterij van Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld (1)
Meulen v.d. J. E. Commanderend officier der Schutterij te Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (5)
Meulen v.d. J. E. Kapitein en Kommandant der Dienstdoende Schutterij van Dragten ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Meulen v.d. J. E. Kapitein Kommandant van de Schutterij der Stad Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)
Meulen v.d. J. H. te Murmerwoude 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)
Meulen v.d. J. M. te Blessum 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)
Meulen v.d. J. 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)
Meulen v.d. J. te Blessum 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)
Meulen v.d. J. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Meulen v.d. J. te Veenwouden 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)
Meulen v.d. J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Meulen v.d. Jacob R? te Lemmer, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van
het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de
Nationale Garde enz. jaar 1814 (6)
Meulen v.d. Jacob, 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)
Meulen v.d. Jan Johannes geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen
Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de
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algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in
aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de
eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter
Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de
winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de
eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Meulen v.d. Jan Keimpes, 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)
Meulen v.d. Jan Keimpes, 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)
Meulen v.d. Jan Keimpes, 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)
Meulen v.d. Jentje W., 197 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)
Meulen v.d. Jentje Wijbes te Sneek 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)
Meulen v.d. Joahannes---- Geerligs Petrus Clemend wonende te Dragten benoemd tot een persoonlijken activen Schutterlijken
dienst in Dragten en wil vrijstelling enz. verder genoemd de Kapitein Meulen v.d. Joahannes enz. hij ondertekend met H.
Geerligs enz. jaar 1815 (3)
Meulen v.d. Joh. B. Molenaar 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)
Meulen v.d. Joh’s, 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)
Meulen v.d. Johannes E. levert Lange Turf---- 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)
Meulen v.d. K. A. , 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)
Meulen v.d. K. A. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier
(20)
Meulen v.d. K. A. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier
(20)
Meulen v.d. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Meulen v.d. K. IJ. 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)
Meulen v.d. K. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Meulen v.d. K. 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)
Meulen v.d. K. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en
is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de
interessen van 1811 en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Meulen v.d. Keimpe Gerrits wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van
de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
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Meulen v.d. Klaas Alles te Ureterp, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Meulen v.d. Klaas Keimpes, 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)
Meulen v.d. Klaas Pieters, 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)
Meulen v.d. Klaaske Keimpes, 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)
Meulen v.d. Klaaske Keimpes, 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)
Meulen v.d. Kornelis, 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)
Meulen v.d. L. 11 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Meulen v.d. L. Dirks 15 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland 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)
Meulen v.d. L. J. 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)
Meulen v.d. 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)
Meulen v.d. L. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker 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)
Meulen v.d. Lolke Liepkes 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)
Meulen v.d. Luite H. , Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz.
jaar 1815 (5)
Meulen v.d. Luitje Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een
document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te
Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Meulen v.d. Luitzen Jans hij staat op een document als achterblijvende verlofganger van de Militie ontstaan door een
misvatting bij het bestuur enz. jaar 1825 (4)
Meulen v.d. M. L. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra
enz. jaar 1817 (5)
Meulen v.d. M. W. te Bergum 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)
Meulen v.d. Martzem Keimpes, 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)
Meulen v.d. Martzen Keimpes , 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)
Meulen v.d. P. J. de weduwe te Deersum 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)
Meulen v.d. P. J. te Deersum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem 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 (5)
Meulen v.d. P. K. 48 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend

8308

1070-8
365-407
28-10-1840

8220

1137/13
Blz. 1
06-11-1839

8210

966/7 en
881/14
Bladz.7>>
27-08-1839
708-5_29
20-07-1841

8375

6070

424-20
25-05-1821

8375

708-5_29
20-07-1841

8211

988-3, 29
Bladzijde 1
26-09-1839

8211

988-3, 29
Bladzijde 2
26-09-1839

8285

615-2, 29
19-06-1840

6258

593-5
10-06-1815

9134

1081-37
18-04-1883
1198
05-08-1916
Deel 2
Blz. 70
00-00-1888
36-A
blz. 45
22-04-1824

9183
9725

6840

8210

6628

966/7 en
881/14
Bladz.12>>
27-08-1839
825 blz. 2>
23-05-1814

6424

609
10-12-1817

6243

191-11
06-03-1814

6840

36-A
blz. 33
22-04-1824

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)
Meulen v.d. P. L. de weduwe te Greonterp 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)
Meulen v.d. P. L. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk
het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk,
Sneek en Bolsward (17)
Meulen v.d. P. L. de weduwe te Greonterp 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)
Meulen v.d. P. P. te Rauwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J.
J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Meulen v.d. P. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Meulen v.d. P. te Rauwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J.
(Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Meulen v.d. P. te Rauwerd 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 Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Meulen v.d. P. te Rauwerd 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 Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Meulen v.d. P. te Rauwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem 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 (5)
Meulen v.d. P.---- Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had gezet welke
verdagt gehouden in op order van de heer Stroband ….? Van harlingen bij Basteleur G. J. enz. enz. dat Willems Rimmeren
gearresteerd wierde in en is als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de gevangenis van het
leven beroofd enz. enz. jaar 1815 (2) dossier (8)
Meulen v.d. Pieke Wouters te Akkrum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier 3)
Meulen v.d. Piet, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Meulen v.d. Pieter naar Engeland, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Meulen v.d. R. Inlandsche Kramer 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)
Meulen v.d. R. A. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Meulen v.d. R. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den
Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Meulen v.d. Reinder 131 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Meulen v.d. Rienk D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meulen v.d. Rinze A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Meulen v.d. Rinze H. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Meulen v.d. Roelof Jetzes-----Marken van Jan Marius Antonius plaatsvervaner voor Meulen v.d. Roelof Jetzes, hij wordt
vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn
absent gebleven enz. Jaar 1814 (3)(dossier 5)
Meulen v.d. S. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der
Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn
geschat geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Meulen v.d. S. J. 36 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Meulen v.d. S. L. Holwerd 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)
Meulen v.d. S. U. te Koudum 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)
Meulen v.d. S. Z?. te Knijpe uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Meulen v.d. Sjoerd D., Korenmolenaar te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen :
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen
van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Meulen v.d. Sybren 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)
Meulen v.d. Sybren 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)
Meulen v.d. Sybren R. 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)
Meulen v.d. Sybren R., Boer 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)
Meulen v.d. Sytze Keimpes, 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)
Meulen v.d. T. Molenaar 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)
Meulen v.d. T. H. J. te Ezumazijl 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)
Meulen v.d. T. H. 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)
Meulen v.d. T. H. te Wier 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)
Meulen v.d. T. J. de weduwe staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J.
J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn 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)
Meulen v.d. T. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Meulen v.d. Teunis ---- Galema Livius en Meulen v.d. Teunis Onderwerp: een request van hen enz. jaar 1815 (2)
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Meulen v.d. Teye Jans te Surhuisterveen;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier
3)
Meulen v.d. Theunis Kornelis, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz.
jaar 1815 (5)
Meulen v.d. W. P. 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)
Meulen v.d. W. te Huis ter Heide staat als aan wien uitgevoerd is 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)
Meulen v.d. W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar
1839 (5)
Meulen v.d. Wiebe Joukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)
Meulen v.d. Wm. H. te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Meulen v.d. Wouter Peekes 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)
Meulen v.d. Wybren R. Molenaar te Huins met (17gezinshoofden) 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)
Meulen v.d. Y. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Leeuwarden Buiten de Wallen enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Meulen v.d. Y. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Leeuwarden Buiten de Wallen enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Meulen v.d. Y. S. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Meulen v.d. Y. S. te Weidum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder
als de ontvanger jaar 1841 (2)
Meulen v.d. Y. S. te Weidum 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)
Meulen v.d. Y. S. te Weidum 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)
Meulen v.d. Y. S. te Weidum 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)
Meulen v.d. Y. S. 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)
Meulen v.d. Ype Bakker van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Meulen v.d. Ype de weduwe , Bakker te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen :
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen
van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Meulen v.de Johannes Engberts---- Douma Douwe Gosses Landbouwer te Metzlawier is bij Proces verbaal van den 11e april
j.l. bekeurd door Meulen v.der Johannes Engberts Commies 3e klasse, Attsma Hein Rienks Commies 4e klasse te
Oostmahorn en Vlaskamp Pieter Deurwaarder der belastingen terzake dezelve een paard hetwelk voor het dienstjaar
1839/40 in de personele belasting 3e klasse, 2e soort was aangegeven, aard der overtreding Het berijden van een afgeschreven
paard onder een dek. enz. de commisen en deurwaarder ondertekenen dit document jaar 1840 (7)
Meulen v.der F. Engelsmanplaat Klaringsvaartuig, jaar 1837

Meulen van d. Jan H. te Schalsum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan
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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)
Meulen van der G. 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)
Meulen van der Gerrit Engberts , de kerkmeesteren van Noord en Zuid Drachten, Onderwerp: ten aanzien van de weigering
van genoemde om de bediening van de kerkvoogd en kerkeraad enz. enz. jaar 1823 (7)
Meulen van der Johannes E.. Kapitein en Kommandant der Dienstdoende Schutterij te Dragten ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de gevraagde staten van de Officieren zal
opzenden enz. jaar 1816 (4)
Meulen van der P. P. Kastelein op de Dille onder Rauwerd, hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening
om de post van onder opzichter bij de aanleg van de straat van de Drie Romers naar Sneek , met antwoord enz. jaar 1841 (2)
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)
Meulen van der S. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Meulen van der Sybold Thomes Korenmolenaar te Sneek jaar 1824 (2)
Meulen van der ..? Pieters 206 Oenkerk 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)
Meulen van der ….? ---- Simons G. D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens De Vrijwillige
Inteekenaren bij de Comp. Jagers te Leeuarden dat Linde van der ….? is vertrokken en dat voorgedragen wordt voor deze
vacature Meulen van der ….? 2e Luitenant enz. jaar 1815 (1)
Meulen van der ….? te Sneek, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Meulen van der ….?---- Luxwolda Ontvanger der belastingen te Oldeboorn gaat 8 dagen met verlof en zijn plaatsvervanger
zal zijn de heer Meulen van der ontvanger te Utingeradeel jaar 1823 (1)
Meulen van der ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp:
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering
van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)
Meulen van der ….? Veerhuis te Sneek aan de Kleine Palen, Hoofdkantoor Schip de Reserve , Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18821918Dossier (6)
Meulen van der ….? Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Meulen van der A. te Leeuwarden, onderwerp; een dubbele aanslag personele belasting jaar 1824 (8)
Meulen van der A. B. ---- Roorda Syberen Jackers Koopman en Huisman onder Menaldum hij schrijft en ondertekend een
brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij in 1813 op order van Meulen van der A. B. destijds Adjunct Maire gemeente
Menaam wonend te Menaldum heeft van hem gekocht twee paarden ten dienste van den lande enz. voor de somma van enz.
maar dat dat nog niet is betaald enz. jaar 1816 (2)
Meulen van der A. B.---- Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Maire van Menaam schrijft
en ondertekend een brief dat hij voordraagt Meulen van der A. B. tot Adjudant en Cramer P. tot Secretaris enz. jaar 1814 (2)
Meulen van der A. H. Brood Beschuit en Koekbakker te Franeker Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens
Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)
Meulen van der A. W. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Meulen van der Aaltje 09-02-1832 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)
Meulen van der Adriana, 372 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)
Meulen van der Aebe Aalzes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Meulen van der Aize Den Haag Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Meulen van der Aize Melles 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)
Meulen van der Aize, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1915 (3)
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Meulen van der Albert 328 Dokkum 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)
37/1-13
Meulen van der Albert Bouwe te Kortezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving
12-01-1841
van de overtreding enz. jaar 1841 (9)
1-C no. 81
Meulen van der Albert Jacobs , nummerverwisselaar voor Hogerhuis Syds Wybes, afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie
24-01-1825
hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee
zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
501
Meulen van der Albert Wilts , Bakker te Donkerbroek hij wordt er van verdacht misbruik te maken van de Maat en dat hij het
04-06-1818
graan van elders invoert maar dat de Grietman dat nog niet kan ontdekken enz. enz. jaar 1818 (2)
136 nr. 18
Meulen van der Albert Wilts te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen
17-03-1814
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)
698
Meulen van der Alle Hendriks---- Haisma T. Schout van de Gemeente Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
27-07-1815
Vriesland dat de plaatsvervanger van Meulen van der Alle Hendriks en wel Mendel Hendrikus is aangenomen wegens de
ongeschiktheid van den 50 jarigen van der Meulen enz. jaar 1815 (1)
882/7, 129
Meulen van der Alle P. de erven te Eestrum wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland,
28-08-1839
Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in
aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)
839
Meulen van der Alle, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
03-07-1917
van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
69 + 73
Meulen van der Andries Folkerts ---- Sjoerds Hinke weduwe van Andries Folkert, het betreft dat de Schout Kingma H. S. L.
31-01-1815
van Makkum de Bode Schaaf Klaas Gerlofs naar eerstgenoemdes huis heeft gestuurd om te onderzoeken of Meulen van der
Andries Folkertszich aldaar ophield maar de moeder wist niet waar Andries was maar dat na een beetje doorvragen Andries
ineens wel aanwezig was en zig enz., dat hij als de Deserteur 3e Batt. Landmilitie enz. jaar 1815 (3)
50
Meulen van der Andries Folkerts hij is op 11 april 1814 uit Kampen gedeserteerd en zijn commandant is thans geïnformeerd
16-01-1815
dat de deserteur zig in Makkum bij zijne moeder bevindt en ophoudt en dat de burgemeester of schout hem willen vatten en
terug brengen naar zijn Bataillon enz. jaar 1815 (1)
71
14Meulen van der Andries Folkerts verzoekt ontslag uit de dienst van de Landmilitie en het antwoord van de Militie raad enz.
09-1814
jaar 1814 (1)
72
17-10- Meulen van der Andries Hendriks---- Hartmans Tjebbe Cornelis de Schout van Gorredijk draagt hem voor ter vervulling van
1814
de vacature bij de 2e Comp. 9e Batt. Landstorm veroorzaakt door de benoeming van de Heer Hartmans Tjebbe Cornelis tot
Luitenant Kwartiermeester te benoemen tot 1e Luitenant Meulen van der Andries Hendriks thans 2e Luitenant bij dezelfde
Comp. en in zijn plaats tot 2e Luitenant de Sergeant Majoor Hogeveen Klaas Sierds enz. jaar 1814 (1)
114
Meulen van der Andries Volkerts hij is van zijn Bataillon gedeserteerd en deze zou zich ophouden in Makkum in Vriesland en
20-02-1815
de Luit. Colonel van het 3e Bat. Infant. Der Landmilitie te Bergen op Zoom Pabst v. F. E. V. L. verzoekt hem op te sporen
enz. Jaar 1815 (1)
839
Meulen van der Andries, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
03-07-1917
van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
285/9
Meulen van der Anne Dokkum Politiedienaar aldaar, Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
285/22
Meulen van der Anne Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
130
Meulen van der Anne Leeuwarden Wonende Solliciteerd als veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1915 (2)
16-12-1914
428-13
Meulen van der Anne Lenzes dat hij indertijd onder de familienaam van der Meulen aan de loting van de Nationale Militie
03-05-1841
enz. maar dat de vader algemeen onder de Familinaam van Mulder bekend staat enz. jaar 1841 (4)
330-22
Meulen van der Anne Met signalement Politiedienaar Leeuwarden , jaar 1915 (4)
17-02-1915
330-9
Meulen van der Anne Met signalement Politiebediende Dokkum, jaar 1915 (3)
17-02-1915
1099 blz. 3
Meulen van der Anne Piers, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
31-10-1817
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)
242
Meulen van der Anne S. , Luitenant bij de derde Compagnie van het Bataillon van de Luitenant Colonel van het 10e
03-04-1815
Bataillon Landstorm in het Arrondissement van Heerenveen die vind het niet onbillijk dat Meulen van der Anne S door den
heelmeester Swart W. B. enz. jaar 1815 (1)
441
Meulen van der Anne Sanders door zijn ontslag als Luitenant bij de 3e Compagnie Landstorm wordt voorgesteld voor deze
08-05-1815
open vacature de Sergeant Dijk van Tjerk Andries door de Lt. Collonel 10e Bataillon Landstorm Arr. Heerenveen Haersma
van Vierssen ….? enz. jaar 1815 (1)
1236/6
Meulen van der Anne Sanders te Rottevalle wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16
nummer 5
ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen
00-12-1839
met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
979/3
Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring
23-09-1839
om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat
op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze
Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de
wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een
notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door
Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks
Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz. verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen
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der 2e klasse Heide van der Jan en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde,
ook stukken van Valsheid, enz. jaar 1839 (44)
Meulen van der Anse Melles 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)
Meulen van der Antje gehuwd met Weijer Georg Antoon, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten
(blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Meulen van der Antje leverancier van de gevangenis te Leeuwarden zijn declaratie voor geleverde diensten wegens voedsel ,
jaar 1824 (3)
Meulen van der Antje, staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens
gedane betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9)
Meulen van der Arjen 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)
Meulen van der Auke Bauwes Mr. Bakker te Menaldum ondertekend een brief dat hij door de heeren Commissaris Generaal
benoemd en aangesteld om de functie van Schout waar te nemen zolang de Schout Swartzenberg maar dat daarvoor nimmer
opgeleid is en zijn kostwinning Bakker zijnde dit niet enz. maar hij neemt de vrijheid voor te dragen de heer Baarda Gerlof
Sybes jaar 1814 (2)
Meulen van der Auke Bouwes---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd
Lijbes zetter in het ontvang van deinum beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der
Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en
Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)
Meulen van der Auke Bouwes---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd
Lijbes zetter in het ontvang van deinum beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der
Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en
Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)
Meulen van der Auke Bouwes te Menaldumadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat
van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en
afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt
vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Meulen van der Auke Douwes---- Osinga J. A. Lid van de Raad der Gemeente Menaam (Menaldum) schrijft en ondertekend
een brief aan de Heer Commissarissen van het Departement Vriesland dat hem zal worden opgedragen de functie van Schout
aldaar als gesubstitueerde van den heer Schwartzenberg ….? Maar door mijn Grijze Ouderdom enz. maar dat ten spoedigste
de heer Meulen van der Auke Douwes benoemd zal worden enz. jaar 1814 (1)
Meulen van der Auke Meinderts---- 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)
Meulen van der B. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Meulen van der B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
, 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) alles (13)
Meulen van der B. D. Broodbakker te Suawoude, een overtreding van accijnsen (4) jaar 1824
Meulen van der B. D. 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)
Meulen van der B. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen
of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Meulen van der B. Jochems * Scherpenzeel 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)
Meulen van der B. nr. 41 in wijk D. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Meulen van der B. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
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)
Meulen van der B.L. Brood Bakker te Suawoude betreft de belasting op het gemaal enz. jaar 1824 (2)
Meulen van der Beerend Jochums---- Scheltinga H. W. (Hans Willem )de Blocq van, Grietman van Schoterland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dn e verzoekschriften van Meulen van der Beerend Jochums en van
Jarings Jaring Hanzes voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Meulen van der Berend 75 is zijn volgnummer en Terband 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)
Meulen van der Berend J. 85 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
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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)
Meulen van der Berend 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)
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Meulen van der Berent Wilts, Molenaar te Donkerbroek een proces verbaal tegen hem opgemaakt , onderwerp de Molen en
het Bakkershuis , jaar 1824 (5)
Meulen van der Binne Roels te Bergum 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)
Meulen van der Bonne H. 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)
Meulen van der Bouwe Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Meulen van der Bouwe * Ried 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)
Meulen van der Bouwe Johannes, 44 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)
Meulen van der Bouwe S?. 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)
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Meulen van der Bouwe Sijbe 276 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)
Meulen van der Bouwe Sijbes 276 Wier 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)
Meulen van der Bouwe, (de erven) Brander te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Meulen van der Catharina vrouw van Tolsma Doekele, 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)
Meulen van der Catharina, 373 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)
Meulen van der Coenraad een Hoekhuis en kamer aan de Tuinster Poort komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk
Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden
enz. Als Groote Grondpachter jaar 1815 (3) dossier (34)
Meulen van der Coenraad, 56 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)
Meulen van der Cornelis H. en Wadman Douwe H? beide te Bergum een procesverbaal, het beroep van Voerman zonder
patent te hebben in 1823, jaar 1824 (5)
Meulen van der Cornelis Jacobs.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden
van de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) ,
met een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen, en
opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz. is, ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn
handtekening en er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (20)
Meulen van der Daniel Alberts, 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)
Meulen van der Daniel Popkes---- Jas van der Pieter Joukens , plaatsvervanger voor Meulen van der Daniel Popkes, 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)
Meulen van der Daniel Popkes wonende te Zwaagwesteinde houdende verzoek dat hem ontlasting mogen worden verleend
wegens eene aanslag voor een paard der 5e klasse 1e soort zijnde het door hem Abusivelijk door ham aangegeven enz. ook
aanwezig aanslag en beschrijvingsbiljet enz. jaar 1839 (18)
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Meulen van der Dirk 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)
Meulen van der Dirk Engberts huisman te Drachten, beminnaar en houder van zeer schoone paarden ziet thans dat zijn Ros
lijd aan een zeer kwaardaardige ziekte enz. enz. jaar 1824 (2)
Meulen van der Dirk, Molenaar en Bakker te Ureterp, tweemaal een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp
verzegeling van zijn Molen door de missieve van de controleur Rompel ….? Verder genoemd Harmenson Lammert wonende
op de Eewal te Leeuwarden en dat deselve als Deurwaarder als te gevaarlijk om een publieke functie waartenemen enz. jaar
1814 (7)
Meulen van der Dirk, 238 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)
Meulen van der Doeke * Bolsward staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van
het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie 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)
Meulen van der Doeke 1 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de
ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale
Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met
Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Meulen van der Doeke 11 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall
Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met
groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Meulen van der Durk A. , 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)
Meulen van der Durk D. 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)

Meulen van der Durk Jiskes te Irnsum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (2)
Meulen van der E. J. ---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van
Dragten op Sneek, ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijden , varende met de Stoomboten “Dragten” en
“Koningin Emma” ook een krantenadvertentie met deze aankondiging en de prijzen worden daar vermeld zowel voor
Pasagiers als voor vervoer van Vee en Goederen enz. getekend door: Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris
boekhouder der Dragtster Stoombootrederij jaar 1882 (5)
Jaar 1883
Meulen van der E. J. ---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft een wijziging in de de dienstregeling Dragten op
akte 13
Leeuwarden en van Dragten op Sneek, wegens eene reparatie van een der schepen tot nadere aanondiging enz. enz. jaar 1883
(3)
Jaar 1883
Meulen van der E. J. ---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft een wijziging in de de dienstregeling Dragten op
akte 7, 24
Leeuwarden en van Dragten op Sneek, met het schip de “Koningin Emma” ook aanwezig een folder waarop dit vermeld is
enz. jaar 1883 (7)
Jaar 1882 akte Meulen van der E. J. ----Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van
17
Dragten op Sneek, ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijden met als Kapitein Kroes P. en Conducteur
Klasema J. , getekend door: Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij
verder genoemd Kuipers G. R. bestelhuis te Dragten jaar 1882 (3)
Jaar 1883
Meulen van der E. J. ----Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden jaar 1883
akte 1
(3)
Jaar 1882 akte Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij hebben ingestuurd stukken
8
betreffende de dienst tussen Drachten en Sneek enz. jaar 1882 (3)
B Stuk 5
Meulen van der Edze Wiebes Kastelein van beroep en Brugwachter van de Draaibrug te Bergumerdam hij pacht met een
07-03-1848
onderhandse akte deze brug van de Provincie Vriesland hij stelt als borg Krol Anne Jans van beroep bakker te Bergum en
Meulen Folkert Wiebes Koopman te Bergum enz. ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1848 (3)
I Stuk 3
Meulen van der Edze Wiebes, Brugwachter en Kastelein aan den Burgumerdam onder Suameer verkoper en Panhuijs van Jan
11-06-1870
Ernst handelende ten behoeve van de provincie Vriesland enz. hebben aangegaan ene overeenkomst in koop is
overeengekomen de huizinge en herberg benevens erf en plekje gronds gelegen ten zuiden van de Draaibrug enz. enz. jaar
1870 (4)
135
Meulen van der Eelke Wijbes te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren
06-07-1814
bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
810
Meulen van der Eeltje S. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen
13-11-1817
te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
188-3
Meulen van der Egbert, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
23-02-1815
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz.
jaar 1815 (5)
1612
Meulen van der Egbert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
05-12 1917
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1917 (5)
4
Meulen van der F. H., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom
28-10-1814
J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller
Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan,
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Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels
Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas,
Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk
R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de
schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)
Meulen van der F. 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)
Meulen van der Fedde Riemers , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende
reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Meulen van der Fokke Jellet te Murmerwoude Beurt en Veerdienst van Valom 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 23-041762)
Meulen van der Fokke Klazens 32 is zijn volgnummer en Hindeloop 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)
Meulen van der Fokke, 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)
Meulen van der Folkert Wils te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen
persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze
redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Meulen van der Folkert, 404 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)
Meulen van der Franciscus Haringvisserij op de Noordzee, Regiment 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 Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1888 (2)
Meulen van der Freerk Liepkes, 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)
Meulen van der Freerk Liepkes, 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)
Meulen van der G. 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)
Meulen van der G. K. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en
Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90
namen, jaar 1839 (5)
Meulen van der G. T. 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)
Meulen van der G. T. 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)
Meulen van der Geert hij 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)
Meulen van der Geeske P. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en
Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen
benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)
Meulen van der Geeske 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 302
Meulen van der Geeske Pieters Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde
kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Meulen van der Geeske 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)
Meulen van der Gerben Teunis 139 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)
Meulen van der Gerben Teunis 572 Wijnjeterp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
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der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Meulen van der Gerrit Engberts staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de
Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Meulen van der Gerrit, 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 1873 (2)
Meulen van der Gerrit, 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 1873 (2)
Meulen van der Gerrit, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Meulen van der Gerrit, 193 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Meulen van der Gerrit, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Meulen van der Gerrit, op de Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Meulen van der Grietje, Handgeschreven brief met Handtekening van Grietje van der Meulen weduwe H. van der Velde te
Sneek , jaar 1840
Meulen van der H. F. (Lid der Raad) hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes
Jelles te Murmerwoude jaar 1812 (3)
Meulen van der H.---- Stastra J. Houder van een Stoomboot te Langweer maakt bekend in een door hem ondertekende brief
en in een advertentie dat hij ingaande 8 Maart 1909 in werking zal stellen een Stoombootdienst van Langweer-Sneek naar
Harlingen met een stoomboot voor 100 personen enz. met vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling
en tarieven pasagiers en goederen en stopt te Sneek bij het veerhuis van Meulen van der H. aan de Kleine Palen, te
Oosterlittens bij het Koffiehuis Andela ….? te Winsum bij het Logement van Visser ….? Enz. jaar 1909 (6)
Meulen van der H. Veerhuis te Sneek op de Oude Palen Stoombootdienst Langweer Sneek Harlingen, Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze
publicaties jaar 1909 Dossier (6)
Meulen van der H. 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)
Meulen van der Ha… Hend’ ks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van
het 18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5)
dossier (13)
Meulen van der Hajonides Gajus, 444 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)
Meulen van der Hans , 59 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)
Meulen van der Hans het betreft een brief van de Luitenant Colonel van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 aan de
Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (1)
Meulen van der Hans ----Kroontje Age Johannes en Meulen van der Hans beide te Harlingen wonende Trekschippers voor
zig en uit naam van de overige Harlinger Trekschippers zij verzoeken in een door beide ondetekendd brief dat zij veel schade
ondervinden aanvankelijk al met de aanvang van de Diligence van Amsterdam over Zwol en nu weer de barge vanb
Leeuwarden naar Harlingen aansluitend op Amsterdam en zij vragen nu om maatregelen te nemen jaar 1843 (16)
Meulen van der Hans----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van Harlingen naar Leeuwarden en van
de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende een overgedragen consessie enz.
jaar 1845 (19)
Meulen van der Harke * Bergum Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1919 (3)
Meulen van der Harke Fokkes, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders
Hoekstra te Akkerwoude jaar 1812 (2)
Meulen van der Harmen Hendriks,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Meulen van der Harmen Poppes, 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 (6)
Meulen van der Harmen, 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)
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Meulen van der Harmen, 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)
Meulen van der Haske, 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)
Meulen van der Hemke te IJlst ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier 3)
Meulen van der Hemke, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Meulen van der Hendrik Dirks Erfgezetene te Makkinga 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)
Meulen van der Hendrik Durks Erfgezeten te Makkinga, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Oldeberkoop enz. enz. jaar 1822 (3)
Meulen van der Hendrik Fokkes Schipper , betreft een proces verbaal betreffende zijn patent, jaar 1824 (5)
Meulen van der Hendrik Fokkes Wonende aan boord Schipper, jaar 1824
Meulen van der Hendrik Gerrits voorheen Rog en Pelmolenaar te Koudum en nog aldaar wonende het betreft zijn request enz.
jaar 1815 (1)
Meulen van der Hendrik Gerrits wonende te Coudum heeft hedenavond om 8 uur en drie quartier mij (de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) in presentie van de heeren secretaris Kuyper Hendrik en de gezworen Clercq ,
Tresling T. in de rechtkamer te Coudum , Onderwerp o.a. Belasting, geen nieuwe Korenmolens en er wordt aan het gezegde
van Meulen van der Hendrik Gerrits in waarheid enz. waaraan echter twijvele enz. jaar 1817 (2)
Meulen van der Hendrik Met signalement Veldwachter Utingeradeel, jaar 1915 (3)
Meulen van der Hendrik te Terhorne Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn Onderwerp: het afschaffen van de
nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. , in een door hem geschreven en
ondertekende brief verzoekt hij aan de Heer Commissaris van Friesland ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als
plaatselijke Deurwaarder enz. jaar 1920 (4)
Meulen van der Hendrik Veldwachter Ternaard Met Signalement, jaar 1916
Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in
Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de
oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is
ondertekend door Tigchelaar F. Y. Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens, Tigchelaar Jan
Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks
Haaye Jaar 1814 (3)
Meulen van der Hiske Kornelis 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)
Meulen van der Hnedrik Dirks Erfgezetenen te Makkinga, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang
van Oldeberkoop in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland.
(48)
Meulen van der Hotze Jelles, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Meulen van der Ids Lieuwes Onderwerp; Betreft zijn vermissing als Milicien Verlofganger jaar 1841 (4)
Meulen van der Itske zij wordt genoemd in een brief van de Gouverneur van Drente aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een Paspoort enz. jaar 1841 (3)
Meulen van der J. D. een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring jaar 1824 (3)
Meulen van der J. D., Korenmolenaar te Baard, Onderwerp een procesverbaal wegens fraude (3) jaar 1824
Meulen van der J. E. Kapitein, wordt benoemd in gen oemde functie door Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. voor de Dienstdoende Schutterij van Dragten enz. jaar 1815 (2)
Meulen van der J. E. te Drachten, Chicoreidrogerij verzoekt vrijdom van accijns op Turf enz. jaar 1841 (2)
Meulen van der J. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den
Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Meulen van der J. H.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G.
C. Schoolmeester aldaar deze ingezetenen en alle hoofden der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order
voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter
van Binnema B. R. die het huwelijk met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij de toestemming van de
ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken en de neef Reitsma S. W. intussen kerkvoogd geworden zijn
en verzoeken Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen enz. jaar 1815 (7
Meulen van der J. H. staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd
Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)
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Meulen van der J. R. 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)
Meulen van der Jacob 259 Zwartsluis 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)
Meulen van der Jacob 29 jaar * Wolvega Veldwachter te Smallingerland, jaar 1918 (5)
Meulen van der Jacob D. , Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Meulen van der Jacob Durks Bakker te Lemmer een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt aan de Ontvanger
in te houden van Eisma D. te Blija enz. enz. Onderwerp heeft een schuldvordering van veertien guldens op Eisma D. en deze
dat niet heeft terugbetaald enz. enz. jaar 1841 (3)
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
Meulen van der Jacob Poppes, 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 (6)
Meulen van der Jacob, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917
(4)
Meulen van der Jacob, 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)
Meulen van der Jacob, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Meulen van der Jan te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Meulen van der Jan Bouwes te Rottevalle eigenaar van het vaste veer van Rottevalle op Leeuwarden in een handgeschreven
door hem ondertekende brief , Onderwerp: een aankondiging van zijn Beurtdienst tevens de Dienstregeling en Tarief voor
Personen en Bagage, ook aanwezig een advertentie, jaar 1880 (6)
Meulen van der Jan Bouwes te Rottevalle, Beurt en Veerdienst van Rottevalle 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 1843 (8).
Meulen van der Jan Daniels te Hardegarijp , staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert
Jans Secreatris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens s’avonds aanzetten van het vuur voor de mannen van de
Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)
Meulen van der Jan Dirks 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)
Meulen van der Jan Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
Meulen van der Jan Hendriks, 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)
Meulen van der Jan Jans staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
Meulen van der Jan Jans staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)
Meulen van der Jan K. 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)
Meulen van der Jan Poppes, 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 (6)
Meulen van der Jan, Dossier (procesverbaal) Jan van der Meulen Koornmolenar te Lemmer, jaar 1840 (13)
Meulen van der Jan, 60 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)
Meulen van der Jan, 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
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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)
Meulen van der Jelkjen Kornelis---- Mink Hessel Gerrits, In naam der Hooge Overheid De Regtbank van Heerenveen heeft
gewezen het volgende vonnis, dat voornoemde wonende te Rotsterhaule heeft wegens het herhaaldelijk aanranden van
Meulen van der Jelkjen Kornelis Dienstmeid te Sint Johannesga en geweldadige enz. in de nacht van 6 maart 1814 wordt hij
veroordeeld voor enz. jaar 1817 (3)
Meulen van der Jelle Geerts te Veenwouden 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)
Meulen van der Jelle, 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)
Meulen van der Jeltje Rinzes---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse
Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer
van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft
laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens
werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen die verklaart dat genoemde geboorte enz. en
ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende
getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes
Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is
geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt dat zij
eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte Hanewinckel Steph. en Woudstra E.
S., Andrea G. jaar 1817 (9)
Meulen van der Jentje Wybes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 2e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Meulen van der Jetze Synes, 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)
Meulen van der Jochem Hijlkes---- Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Meulen van der
Jochem Hijlkes laatselijk gediend hebbende als Flankeur bij het enz. uit hoofde van Krankzinnigheid gepaspapoort zijnde
enz. jaar 1817 (2)
Meulen van der Jochum, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Meulen van der Joeke, 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)
Meulen van der Joeke, 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)
Meulen van der Joh. H., ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een
geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en
Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden
enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en
acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor
ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en
kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der
compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den
Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een
pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh. een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous
Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie
Uniformen enz. jaar 1814 (13)
Meulen van der Joh’s Engberts wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij
Smallingerland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)
Meulen van der Johan, 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)
Meulen van der Johanes Harlingen Hoofdagent Met Signalement, jaar 1916
Meulen van der Johannes Egberts Fabrikant te Dragten het betreft een document inslag van Turf 55.000 tonnen voor zijn
Kalkbranderij enz. jaar 1839 (4)
Meulen van der Johannes Engberts Veenbaas en Landbouwer van eigen land te Noorderdrachten Hij staat in een document
als voordracht tot zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Opeinde enz. enz. jaar 1822 (2)
Meulen van der Johannes Engberts Cichoreidroogerij te Drachten: onderwerp vrijdom op Turf. Jaar 1841 (5)
Meulen van der Johannes Engberts staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij
van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Meulen van der Johannes Engberts van Smallingerland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het
teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Meulen van der Johannes Engberts wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict
van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
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Meulen van der Johannes Hanses---- Bijlinga Cornelis Andries, Meulen van der Johannes Hanses en Martens Gosse Schippers
van beroep alle wonende op het Vliet hebben een request ingestuurd en ontvangen hier het antwoord betreffende een rekening
van ieder 165 gulden en dit zal direct aan hen betaald worden enz. jaar 1814 (1)
Meulen van der Johannes Hanzes---- Bijlinga Andries en Meulen van der Johannes Hanzes en Martens Gosse alle Schippers
woonachtig op het Vliet bij Leeuwarden ieder ene somma van vijf en zestig caroli guldens wegens Transport van militaire
bagage en Hospitaal van Leeuwarden tot Leijden enz. enz. jaar 1814 (1)
Meulen van der Johannes Huwelijken van Miliciens jaar 1841 (1)
Meulen van der Johannes L. 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)
Meulen van der Johannes Leeuwarden, Touwslager, jaar 1839
Meulen van der Johannes Met signalement Hoofdagent van Politie Harlingen , jaar 1915 (3)
Meulen van der Johannes Pieters 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. A. enz. jaar 1815 (5) dossier
(9)
Meulen van der Johannes, 108 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)
Meulen van der Johannes, 858 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)
Meulen van der Johannes, Een dossier met namen van Militairen die gehuwd (14 april 1839) zijn tijdens hun dienst, jaar 1841
(2)
Meulen van der Johannes, Komt voor op een document, met toestemingen om als Militair een wettelijk huwelijk te mogen
aangaan , getekend door De Luitenant Kolonel Hoop van der Kommanderende het reserve Bat. Des 7e regiment Inft., jaar
1841 (2)
Meulen van der Johannes,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Meulen van der Jouk staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van
parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en
drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Meulen van der 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)
Meulen van der K.---- IJlst: Onderwerp herbouwing van de kerk door Schuurman T. en Meulen van der K. Timmerlieden te
Ijlst enz. enz. jaar 1822 (1)
Meulen van der K. L te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Meulen van der K. L. 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)
Meulen van der K. S. 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)
Meulen van der K. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Meulen van der Karste K. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Meulen van der Karste Koops 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)
Meulen van der Klaas But komende van Hamburg: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te
Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevensjaar 1841 (4)
Meulen van der Klaas Hendriks 233 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
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der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Meulen van der Klaas---- Meulen van der Pieter * 18-03-1820 Harlingen z.v. Meulen van der Klaas en Broersma Aafke
Pieters beide te Harlingen wonende, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen en wel
Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Meulen van der Klaaske, 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)
Meulen van der Koop Lamberts 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)
Meulen van der Koop te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Meulen van der Kornelis Jans 34 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Meulen van der Kornelus A. , 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)
Meulen van der L. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Meulen van der Lamert Hend’k 196 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz.
jaar 1841 (7)
Meulen van der Lamkjen Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de
Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
Meulen van der Lamkjen Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Meulen van der Liepke, 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)
Meulen van der M. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen
of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Meulen van der Marten 09-02-1832 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)
Meulen van der Marten, 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)
Meulen van der Marthijn Ludjes 264 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)
Meulen van der Martinus Ludjes komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats
waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat.
Infant. Der Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich
dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)
Meulen van der Meile Ypes te Blessum, Beurt en Veerdienst van Blessum 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)
Meulen van der Oege Polles , Korenmolenaar te Garijp onderwerp; regeling van ene borgtogt jaar 1841 (1)
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)
Meulen van der Otto, 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)
Meulen van der P. te Oldeboorn, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook
komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (6)
Meulen van der P. ? te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek
v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige
toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen
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Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal
met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer
Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster
Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Meulen van der P. 60 jaar oud en 26 jaar Binnenmoeder geweest, voorheen weduwe van Leenhuis Tjerk en thans hertrouwd
met Geest van der Wopke Binnenmoeder in het Tuchthuis te Leeuwarden in een handgeschreven brief vragen zij om een
pensioen aan de koning, wordt in genoemd Vitringa Coulon Julius Geneesheer enz. enz. 1822 (3)
Meulen van der P. D. te Eestrum, 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)
Meulen van der P. H. te Leeuwarden , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Leeuwarden enz. enz. jaar 1822 (3)
Meulen van der P. H. samen met anderen ondertekend hij dit document>>één van de personen die, een dubbeld verblijf
hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en
niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Meulen van der P. H. te Leeuwarden 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)
Meulen van der P. H. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche
Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet
anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)
Meulen van der P. huisvrouw van Geest van der W. Binnenmoeder in het tuchthuis te Leeuwarden haar verzoek tot pensioen
is van de hand gewezen enz. jaar 1823 (1)
Meulen van der P. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar
1815 (3)
Meulen van der P. J. de weduwe 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 Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Meulen van der P.---- Joha A. de Secretaris wegens de door hem zelve betaalde druklonen en geleverde boeken door Sluis
van der D. en Meulen van der P. 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 (3) dossier (20)
Meulen van der P. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Meulen van der P. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Meulen van der P. 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)
Meulen van der P. P. te Rauwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem 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)
Meulen van der P. S.---- Mug B. N. het betreft berigt van IJkgereedschap onder de IJkmeester van het District het Bildt te St.
Jacob.berustende en het blijkt dat die Mug nooit in St. Anna geweest is om zijn post waar te nemen enz. nog bij den kastelein
Post K. K. om iets te IJken en ten twede dat de Kuiper te St. Anna Meulen van der P. S. de Ijzers om de Botervaten te IJKen
van deze Mug zelfs in handen heeft gehad en daarmede de vaten geijkt enz. jaar 1814 (2)
Meulen van der P. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden
enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Meulen van der 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)
Meulen van der P. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à
Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Meulen van der P. te Dokkum voor folie Schrijfboek is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens
betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst
van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Meulen van der P. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel 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)
Meulen van der P. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
Meulen van der P. 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
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Meulen van der P. 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)
Meulen van der P. te Rauwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem 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)
Meulen van der P. te Utingeradeel 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 Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 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)
Meulen van der P. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Meulen van der P’r 579 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)
Meulen van der Petrus W. Koorn en Moutmolenaar te Dragten betreft zijn rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van
hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1)
Meulen van der Pieke Wouters, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Meulen van der Pieter * 18-03-1820 Harlingen z.v. Meulen van der Klaas en Broersma Aafke Pieters beide te Harlingen
wonende, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen en wel Opgave ten aanzien der Geloot
hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Meulen van der Pieter * Bergum 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)
Meulen van der Pieter 1 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat
van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e
Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op
den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Meulen van der Pieter 206 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)
Meulen van der Pieter Andr. 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. A. enz. jaar 1815 (5) dossier
(9)
Meulen van der Pieter Andries 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. enz. jaar 1816 (9)
Meulen van der Pieter Annes te Menaldumadeel 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)
Meulen van der Pieter---- Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje wonende te TerHorne het betreft
een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman
Wilhelm allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij
ontvangen een Concent om die uit te voeren enz. jaar 1839 (4)
Meulen van der Pieter Hajonides , hij heeft zijn functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden voor 1824 niet
geprolongeerd enz. jaar 1823 (1)
Meulen van der Pieter 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)
Meulen van der Pieter Hoofdcommies en Ontvanger der Belastingen te Oldeboorn en Rooker Roelof en Wilhelm Rutrgerus
beide Commiesen der Belasting in Utingeradeel het betreft Bruinsma Sjouke Rienks Tapper te Terhorne een gesloten
transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839
(3)
Meulen van der Pieter Lupkes 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)
Meulen van der Pieter---- Luxwolda Ontvanger der Belastingen wenst zig te absenteren van zijn post gedurende 2 weken om
te Weesp ene bejaarde nicht te bezoeken en wil als waarnemer Meulen van der Pieter Grieteny Ontvanger enz. jaar 1823 (1)
Meulen van der Pieter---- Luxwolda M. Provisionele Schout van de Gemeente Oldeboorn draagt voor in een door hem
ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Hesling K.( Klaas) voorheen Adjunct Maire dezer
Gemeente thans lid van de Municipalen Raad als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris
Meulen van der Pieter die deze functie al zodanig enz. jaar 1814 (2)
Meulen van der Pieter Majonides
Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)
Meulen van der Pieter naar Engeland, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Meulen van der Pieter Sjoerds in leven Kuiper te Franeker er zijn boeten en kosten ten zijne lasten enz. jaar !840 (3)
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Meulen van der Pieter 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)

Meulen van der Pieter staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN,
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld
bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Meulen van der Pieter van beroep Grietenije Ontvanger van Utingeradeel wonende te oldeboorn wordt vermeld in een brief
van de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende zijn en door hem ondertekend request (=aanwezig) dat hij niet kan
aannemen de functie als Officier van de burgerwacht mede ondertekend door Boellaard B. soliliciteur enz. jaar 1818 (4)
Meulen van der Pieter---- Vries de Klaas Jacobus de weduwe van beroep Schippersche wonende te TerHorne het betreft een
Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Belastingen Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en
Boverman Wilhelm Rutgerus allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te
TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren en ook genoemd haar 2 zonen Vries de Klaas Jr. en Vries de
Beerend enz. jaar 1839 (4)
Meulen van der Pieter wordt vermeld op een staat der Mutatien voorgevallen inn het personeel der kindergestichten geduren
de de maand Juli enz. jaar 1839 (4
Meulen van der Pieter, 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)
Meulen van der Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Meulen van der Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Meulen van der Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Meulen van der Pieter, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Meulen van der Pieter, 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)
Meulen van der Pieter, 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)
Meulen van der Pietertje benoeming met een jaarlijks tractement van fl. 150 als Linnenmeid in het huis van tuchtiging te
Leeuwarden jaar 1824 (8)
Meulen van der Pietje , linnenmeid bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement jaar 1824 (13)
Meulen van der Pietje 61 jaar vrouw van Geest van der Wopke Binnenmoeder in het Tuchthuis , komt voor in een document
met 7 kolommen met veel info zoals b.v. dat zij sedert een jaar sukkelende en verzwakt is enz., , van de namen van het
Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar 1822
(6)
Meulen van der Pietje, een lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde
kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Meulen van der Pietje, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, en betaling 4e kwartaal 1824, jaar 1825 (4)
Meulen van der Pietje, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, jaar 1825 (4)
Meulen van der R. te Idskenhuizen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar
wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Meulen van der R. 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)
Meulen van der R. J. te Amsterdam Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van
het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Meulen van der R. J. te Amsterdam Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie
van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Meulen van der R. J. te Amsterdam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
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Meulen van der R. J. te Amsterdam 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)
Meulen van der R. J. te Amsterdam, 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)
Meulen van der R. J. te Amsterdam, 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
Meulen van der R. J. te Amsterdam, 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
Meulen van der R. J. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Meulen van der R. J. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Meulen van der R. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward 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)
Meulen van der R. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (5)
Meulen van der R., Koopman, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document van
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.
aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880
(2)
Meulen van der Reinder 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall
Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met
groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Meulen van der Rijmer S. 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)
Meulen van der Rijnier S. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt
benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)
Document (13)
Meulen van der Roelof Jetzes 361 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der 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)
Meulen van der Roelof, 43 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)
Meulen van der Romke, 278 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)
Meulen van der Rommert 09-02-1832 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)
Meulen van der Rommert, 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)
Meulen van der Ruurd te Sneek, Beurt en Veerdienst van Joure naar Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Meulen van der S. 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 Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Meulen van der S. H. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)
Meulen van der S. J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en
Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat
voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk,
Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Meulen van der S. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Meulen van der S. R., hij tekent mede de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie
en/of diensen over het jaar 1813 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen
van der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (4)
Meulen van der S. T---- Bakker O. G. Broodbakker Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van
bekeuring voor overtreding van 8 zakken roggemeel, wordt ook in genoemd de Molenaar Meulen van der S. T. jaar 1824 (3)
Meulen van der Siderius---- Dijk van Sietze, Annes Sjoerd en Meulen van der Siderius ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij met dadlijke middelen van exeutie zijn
overvallen en derzelve goederen in bewaring genomen enz. jaar 1815 (1)
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)
Meulen van der Sietze Luiter te Lippenhuizen Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving
van de overtreding enz. jaar 1841 (9)
Meulen van der Sijtze Harkes te Murmerwoude, 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)
Meulen van der Siouke Piekes, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz.
jaar 1815 (5)
Meulen van der Sj. , en Vries de K. verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning om
op het Tjongerkanaal vanaf de Engelenvaart tot Sluis I soms moeilijk kunnen opvaren tegen de stroom in en zij dan ook
verzeken te mogen varen met de Drentse Fok of Groot Zeil in de gei enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze
aanvraag enz. jaar 1910 (5)
Meulen van der Sjeerd Sjoerds te Baarderadeel, 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)
Meulen van der Sjerp Uilkes te Hemelum staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun
aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Meulen van der Sjoerd Dirks te Baard, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (4)
Meulen van der Sjoerd Jacobs Heerenveen Veldwachter te Knijpe, jaar 1841
Meulen van der Sjoerd Jerres staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende
het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van
Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22
december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte
en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Meulen van der Sjoerd Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Meulen van der Sjoerd Pieters te Franeker 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)
Meulen van der Sjoerd 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)
Meulen van der Sjoerd 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)
Meulen van der Sjouke Piekes---- Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op
de Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius
Lodewijk) en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om de op de som waarop zij ter zake het graan
door hun te gebruiken de Bakkerijen over den jare 1817 gemalen wordt enz. Grietman Vegelin van Claerbergen V. L.
(Valerius Lodewijk) en Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns W. (Wyberen) en Dalmolen H. enz. jaar 1817 (4)
Meulen van der Sjouke Pieters , Korenmolenaar te Joure, een request om tevens granen te mogen pellen (3) jaar 1824
Meulen van der Stephanus, 203 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)
Meulen van der Sybout 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
Gebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)
Meulen van der Sybrandus Leeuwarden Veldwachter te Smallingerland, jaar 1918 (3)
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Meulen van der Sybren Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Meulen van der Sybren Lolles Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Meulen van der T. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen
informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Meulen van der T. ----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)
Meulen van der T., ---- 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)
Meulen van der Teye Jans te Surhuisterveen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting
dienst jaar 1879 (3)
Meulen van der Theunis Andries staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de
Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Meulen van der Thijs, 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)
Meulen van der Thomas, Logementhouder te Workum, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp
sollicitatie als Postdistribiteur te Workum (4) jaar 1841
Meulen van der Tjebbe, 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
Meulen van der Tjeerd Geerts---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en
wonende beide te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt
geboren 17 Mei 1787 zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder
de Lanmilitie enz. heeft getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan
er nog één in Fransche dienst is één gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars
Meulen van der Tjeerd Geerts Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en
de Notaris Wilhelmij ook de Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (3)
Meulen van der Tjeerd L. te Eesterga 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)
Meulen van der Tjijske, 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)
Meulen van der Tjitze hij is aangesteld tot onderwijzer op de school van Wijnaldum jaar 1825 (3)
Meulen van der Tjitze hij wordt aangesteld als Schoolonderwijzer te Wijnaldum de Scoolopziener aldaar is Bruining Alb.
Wonende te Pieters-bierum jaar 1825 (5)
Meulen van der Tjitze, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Meulen van der Trijntje H. 04-06-1830 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)
Meulen van der Uilke Jans te Koudum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier 3)
Meulen van der Uilke Rintjes, Lancier, Reg. Lanciers no. 10 * 31-05-1820 Sneek, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1840 (4)
Meulen van der W. B. , Capitein, in zijn plaats wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad bij het 5e Bataillon Landstorm
den 1e Luitenant Jong de Dirk Gabes in zijn plaats de 2e Luitenant Velde van der U. W. en den Sergeant Hijlkema Sjouke
Hijlkes en de Tamboer Majoor Hoekstra Jentje Eesges enz. jaar 1814 (1)
Meulen van der W. 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)
Meulen van der W. te Huis ter Heide wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar
wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Meulen van der wegens leverantie van Brood onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)
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Meulen van der Wiebe Joukes zoon van Schotanus Akke Berends, 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 (10)
735
Meulen van der Willy---- Leeuwen van Maria Magdalena Désiré (Desire) weduwe van Beek van Joh’s R. met hare
07-06-1918
kleindochter Meulen van der Willy , komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
44-A
Meulen van der Wilt Alberts, Molenaar te Donkerbroek een proces verbaal tegen hem opgemaakt , onderwerp de Molen en
30-11-1824
het Bakkershuis , jaar 1824 (5)
134
Meulen van der Wilt Meines Staat vermeld als Conserits 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
623-21
Meulen van der Wisse Piekes te Legemeer de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor
22-06-1840
den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
146
Meulen van der Wouter Piekes passagier bij Hoijtema Sybren Pieters Veerschipper van Akkrum op Sneek en zijn knechten
00-00-1818
en redden op de 17 Maart 1818 een moeder met zes kinderen die al sinds de 15e aan de grond waren geraakt met hun schip
en het schip lek en volgelopen was en zij dus op het dek moesten vertoeven en dat de moeder nog een zogende baby had en
dat twee kinderen bijna naakt aan het dak waren en dat zij dus spoedig door gebrek aan voedsel en de kou zouden omgekomen
zijn enz. enz.jaar 1818 (2)
2128
Meulen van der Wouter Piekes---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november
24-12-1813
is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple
hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer
waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof
Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum
verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn vader een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de
Maire van Akkrum Hoytema P. S. (Pieter Sijbrens) enz. jaar 1813 (5)
71
12-10- Meulen van der Wouter Piekes---- Veer van der Sijne Willems , Kapitein bij de 2e Compagnie van het 5e Bataillon
1814
Landstorm, de schout van Akkrum doet een voordracht ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van
eerstgenoemde en wel als Capitein de heer Meulen van der Wouter Piekes thans 1e Luitenant bij dezelfde Comp. en tot 1e
Luitenant bij de 3e Comp. in desselfs plaats Velde van der Uiltie Wigles thans Sergeant Majoor bij de 3e Comp. de oorzaak
dat enz. enz. jaar 1814 (2)
B-1 en 14
Meulen van der Wybe Joukes uit Schoterland, wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der
15-05-1834
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden enz. jaar 1834 (14)
21-04-1834
984
Meulen van der Wybe kan de benoeming tot Lid College van Zetters van Belasting te Harlingen niet aannemen , zijn
27-07-1917
opvolger is Slooten van R. te Harlingen omdat Krijtenburg R. zich te Terschelling heeft gevestigd jaar 1917 (8)
I Stuk 1
Meulen van der Wybe Pieters---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare
18-01-1817
huize op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus
Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz. van een Huizinge, Schuure, Hovinge met
bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga Klaas
Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe Pieters enz.
jaar 1817 (9)
81
Meulen van der Wytze * Dronryp Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1919 (3)
15-01-1919
18-A
Meulen van der Y. Jenever Brander op het Vliet onder Leeuwarden terugzending van zijn request jaar 1824 (4)
05-03-1824
11-A
Meulen van der Y. Jeneverbrander op het Vliet te Leeuwarden, een request (5) jaar 1824
08-04-1824
31-A
Meulen van der Y. te Leeuwarden , een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake overtreding op de wet
13-01-1825
van het Binnenlands Gedistilleerd , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. Jaar 1825 (2)
20-A
Meulen van der Y., Brander te Leeuwarden wonende aldaar op het Vliet, een handgeschreven brief met zijn handekening,
13-02-1824
betreft Binnenlands gedistilleerd, jaar 1824 (3)
28-A
Meulen van der Yde Brander te Leeuwarden een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
02-09-1824
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar
1824 (4)
140-B-blz. 19 Meulen van der Yde uit een woning op ‘t Noord van de Jacobiner Kerk,wordt vermeld als debiteur ook van Grote
en 43
Grondpachten,, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
17-01-1815
Gemeente der Stad Leeuwarden (3) dossier (34) jaar 1815.
822-4
Meulen van der Ymkje Gerbens wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
20-08-1841
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
829/20, 264
Meulen van der Ype Durks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Blz. 6
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
12-08-1839
8-A
Meulen van der Ziekenspijs geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een
21-01-1825
document van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5)
Deel I
Meulen van der, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 63
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1873
kolommen info. jaar 1873 (2)
424-20
Meulen van der. L. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
25-05-1821
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
908
Meulen van derbHendrik Gerrits ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij voorheen was
23-11-1815
Rog en Pel Molenaar te Koudum en nog wonende aldaar en hij in het begin van janari door brand zijn fabriek heeft verloren
en dat hij overal tevergeeft heeft geprobeerd om het benodigde bedrag van f. 3600 te negoteren en verzoekt enz. Jaar 1815 (2)
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Meulen van derJelle, 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)
Meulen van Durkje Gerbens--- Tiekstra Bouwe Idreis en Durkje Gerbens van Meulen, Betreft het onderhoud van een kind van
Grijtje Jans genaamd Klaas, jaar 1841 (3)
Meulen van Gerben Teunis * Lippenhuizen 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)
Meulen van W. H. te Sexbierum 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)
Meulen W. v.d. te Huisterheide bij de Lemmer, 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 ontvanger van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Meulen Wisse Theunis staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het
Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816
(3) dossier (15)
Meulenaar A. S. 19 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)
Meulenaar Albert Jans 324 Ternaard 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)
Meulenaar D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den
Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Meulenbeld Arjen Dirk 568 Oostermeer 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)
Meulenbelt Jan Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt., jaar 1818 (3)
Meulenbelt Jan, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren
en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Meulenbildt Arjen Dirks 23 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Depot Compagnie 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)
Meulenkamp Hermanus, Handgeschreven brief met handtekening van Hermanus Meulenkamp, 2e Luitenant Mob. Vriesche
Schutterij, nu te Kampen.
Meuling Aan te Schiermonnikoog Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Meulman J. medelid der Commissie ter leeniging van den ramp te Woerden. Ondertekend een document: De voorbeeldeloze
en jammer volle ramp die door eene groote Fransche Moord en Plunderbende op den 24e november jongsleden en volgende
dagen de Stad Woerden en vreedzame ingezetenen is toegebracht enz. verder tekenen 4 personen van deze commissie maar
de handtekeningen zijn niet duidelijk enz. jaar 1814 (5)
Meuloen v de Wijtze, 19 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling
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)
Meure van W. L. te Nijmegen, 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
Meuriooffre Achilles---- Meuriooffre Georges is benoemd en aangesteld als Nederlandschen Consult Generaal te napels in
plaats van de overleden Consul Meuriooffre Achilles enz. jaar 1840 (2)
Meuriooffre Georges is benoemd en aangesteld als Nederlandschen Consult Generaal te napels in plaats van de overleden
Consul Meuriooffre Achilles enz. jaar 1840 (2)
Meurisse de Antonie, geboren Oudenaarden 1796 , 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)
Meurs ...? , ---- Doper Jacob Johannes te Balk, in 1811 zijn de achterstallige schulden gemaakt en de heren Meurs ...? ,
Fiberthien …? , Helsen …? Getrachtb te spreken maar enz. Enz. Verder wordt er over de armen in Balk gesproken en de
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schulden van de Vekke Balk , ook aanwezig de staat met schulden met name genoemd (in deze index weer terug te vinden)
enz. Jaar 1814 (12)
Meurs---- Assen van Hermanus Hz. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende uitgebreide brief dat hij thans
zonder betrekking is wonende te Duurswoude en dat hij bij de Belgischen Opstand zich vrijwillig heeft aangegeven ter
verdediging van zijn dierbare geboortegrond enz. en gaar weer zijn vorige functie akls Commies Griffier te Sneek enz. en dat
hij zig tahns bedrogen voelt enz. verder worden genoemd de Heeren Meurs President en Haagsma Officier en Binkes regter
ook Keuchenius Mr. W. F. enz. jaar 1840 (10)
Meurs H. M. Wicher staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van
rang enz. jaar 1817 (3)
Meurs H. W. te Sneek verzoekende of hij de post van lid der regtbank aanleg te Sneek van eersten mag waarnemen enz. jaar
1815 (3)
Meurs hij wordt als Boelontvanger van Wymbritseradeel vermeld in navolgend document; Canter Vischer T. hij is gewezen
Boelontvanger en wordt genoemd in een document waarin hij nog 400 gulden schuldig zou zijn enz. enz. ook wordt genoemd
Westendorp M. wegens een proces tegen hem wegens verschuldigde pagtpenningen zijn advocaat Haga B. te Sneek wordt
verzocht de zaak te bespoedigen enz. enz. jaar 1814 (3)
Meurs Jan de weduwe 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)
Meurs v. P. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Meurs van P. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Meurs van P. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek als
koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Meurs van W. L. te Leerdam Predikant Classis van Gouda 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)
Meurs van W. L. te Leerdam 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)
Meurs van W. L. te Leerdam, 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)
Meurs van W. L. te Nijmegen 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)
Meurs van W. L. te Nijmegen, 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
Meurs van W. L. te Nijmegen, 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)
Meurs W. ---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat
zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e
Luitenant Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter
WarrenW. G. en Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede
gedesigneerd schutter enz. jaar 1814 (2)
Meurs W. nogmaals 10 stuks ---- Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt
genoemd in de 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)
Meurs W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Meurs W.---- Aa van der Robide dat bij de Grietenyraad deze deele is gedelibereerd enz. enz. nopens de Pretentie ten laste van
de heer Meurs W. te Sneek groot fl. 500.= enz en dat de interesten met de heer Tuinhout ….? Moeten worden verrekend enz.
jaar 1822 (5)
Meurs 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)
Meurs W. 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)
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Meurs W. 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)
Meurs W. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met
derzelve onbetaalde tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(5)
Meurs W. in leven gehuwd met Hoekstra Aagjen, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats,
de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838
tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Meurs W. Kassier van het 10e district enz. Betreft Justitie kosten enz wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en
Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juni 1813
nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en
Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)
Meurs W.---- Knijff van Godschalk Horatius i.p.v. Meurs W. benoemd als Regter in de Rechtbank te Sneek jaar 1819 (2)
Meurs W. 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)
Meurs W. te Sneek gepasseerd door Tresling Th. een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in
de 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)
Meurs W. te Sneek hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Meurs W. te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de 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)
Meurs W. te Sneek 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)
Meurs W. te Sneek wonende dat hij in zijn voormalige qualiteit als secretaris van Wijmbritseradeel dat alle documeten in
een verzegelde kast en dat zijn post 1812 verviel deze zijn gebleven toto 7 oktober 1813 enz. enz. jaar 1815 (4)
Meurs W. te Sneek, hij is tot nog toe in gebreke gebleven om de verschuldigde fl. 500 te betalen enz. en reeds op 15 Februari
1817 door de Grietman enz. , en dat na herhaalde mondelinge aanmaningen op 30 Januari 1819 ook op 8 Juli 1820 is door de
secretaris enz. en dat nu de regtbank van Sneek enz. jaar 1821 (2)
Meurs W.---- Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits Kerkvoogd van den dorpe
Scharnegoutum in de gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van
Vriesland dat zij zijn verkozen en aangesteld om de administratie van de overleden Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en
hebben bevonden dat een nog aanmerkelijk soms geld competeerd van den heer Meurs W. voormalig Secretaris van
Wijmbritseradeel thans Raadsheer te Sneek enz. betreffende de verkoop van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het
daaraan verbonden strijkgeld en de huurder van dat land was Douwes Jan enz. jaar 1814 (4)
Meurs W. W. 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)
Meurs Wicher Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Meurs Wicher hij wordt voorgedragen als een geschikt en kundig persoon voor de functie van Prov. Secretaris van de Stad
Sneek enz. jaar 1813 (1)
Meurs Wicher Mr. is benoemd tot President van de Regtbank van eerste aanleg te Sneek en voor zijn oude functie van Regter
voor dezelfde regtbank een voordracht van de candidaten Knijff van Godschalk Horatius 25 jaar advocaat en Haga Bauke 33
jaar procureur en secretaris enz. jaar 1819 (2)
Meurs Wicher---- Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Meurs Wicher (Mr.) wordt voorgedragen als Auditeur Militair alhier enz. jaar
1816 (2)
Meurs Wicher Secretaris van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige
met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van
de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Meurs Wicher te Sneek , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het
eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Meurs Wicher te Sneek, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement
Sneek van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Meurs Wicher wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om
te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Meurs Wicher wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het personeel der
regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5) dossier (15) jaar
1824
Meurs Wicher, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van het vierde
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
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Meurs Wicher, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Meurs Wicher, ---- Olivier Willem wonende te Sneek als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing
Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu, Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling,
Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma
Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs
Wicher, Nijland Jurjen enz. jar 1814 (3)
Meurs Wicher, 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)
Meurs Wicher, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Meurs Wicher, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Meurs Wicher, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Meurs Wicher, 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)
Meurs Wiecher , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Meurs Wijcher (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke
Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste
kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun
kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)
Meurs Wijcher Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Sneek met vermelding van kwaliteit en
tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1821 (4)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Meurs Wijcher te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Meurs Wijcher te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Meurs Wijcher wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om
te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier
(18)
Meurs Wijcher, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Meurs Wijcher, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek, jaar 1818 (4)
Meurs Wijcher, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e
Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Meurs Wijcher.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn
functie en kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)
Meurs Wycher Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te
strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Meurs Wycher Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te
ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Meurs Wycher te Sneek staat vermeld op een lijst met zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817
(4)
Meurs Wycher te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn
functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Meurs Wycher te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn
functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Meurs Wycher, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)
Meursinga H. Chirurgijn hij wordt benoemd tot Chirurgijn der gevangenissen te Leeuwarden en jaar 1819 (2).
Meursinge H. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad
Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
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Meursinge H. , hij is bij resolutie benoemd en aangesteld als Chirurgein van de Gevangenhuizen te Leeuwarden hij heeft nog
geen Tractement enz. jaar 1819 (3)
Meursinge H. Chirurgein in de gevangenissen te Leeuwarden er zijn bedenkingen tegen zijn tractement enz. jaar 1819 (2)
Meursinge Hendrik oud 30 jaar Heelmeester der Gevangenishuizen, komt voor in een document met 7 kolommen met veel
info, van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en
geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6)
Meursinge Hendrik, 797 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)
Meursinge J. te Meppel, 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)
Meursinge W. te Meppel, 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)
Meuse C. Predikant op den Hoek tot Classificaal Gecommitteerde te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door
de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Meutsma O. te Irnsum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Rauwerderhem als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mewulen v. de G. T. 139 is zijn volgnummer bij het Depot 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)
Mey Joseph * 25-03-1817 woont Groesbeek Gelderland , Zoon van Simon Mey en Johanna Rijkers. , jaar 1838
Mey Simon---- Mey Joseph * 25-03-1817 woont Groesbeek Gelderland , Zoon van Simon Mey en Johanna Rijkers, jaar 1838
Mey v.d. Aafke 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)
Mey v.d. Abe 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)
Mey v.d. D. M. nr. 99 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Mey v.d. F. T. zijn weduwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra
te Akkerwoude jaar 1812 (2)
Mey v.d. H. Hij is mede ondertekenaar als lid der Gemeente raad van Menaldumadeel van het document de Rekening van
Verantwoording inkomsten en uitgaven van Menaldumadeel over de jare 1811 enz. jaar (1) dossier (16)
Mey v.d. Jan Martens, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Mey v.d. M. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Mey v.d. Yzaak, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1868 (2)
Mey van der Dirk T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Mey van der A te Berlikum komt voor op de Rekening van verantwoording van Menaldumadeel en er wordt aan hem
betaald de interest van een obligatie van fl. 96-8-9 enz. jaar 1817 (3) dossier (16)
Mey van der D. M. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam, jaar 1837

Mey van der Dirk T. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Mey van der G. 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)
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Mey van der Gerrit, 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)
Mey van der Gerrit, 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)
Mey van der Goffe Barts wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Mey van der Gosse 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)
Mey van der Gosse B. 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
Veenwouden met 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)
Mey van der Gosse Beerts wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Mey van der Hendericus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Mey van der Hilbrand Hilbrandsz. welke zowel binnen de gemeente Barradeel en Terschelling voor de Nationale Militie is
ingeschreven enz. jaar 1841 (2)
Mey van der J. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Mey van der J. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Mey van der J. G. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L.
te Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen
naar Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door
80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en
Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Mey van der J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Mey van der J. J. de weduwe 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)
Mey van der Jacob Simon---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat
in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van
Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte
Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor
zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van
beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie
Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan
Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie
Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van
Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A.,
Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn
huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor
zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter
Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende
in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van
de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg
Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp.
te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman
P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn
& Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar
1819 (33)
Mey van der Jacob Tjeerds te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van
13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Mey van der Jan *08-06-1819 Harlingen Zeeman, jaar 1838
Mey van der Jan J. 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)
Mey van der Jan Jans, 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)
Mey van der Jan Jansen wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6078
6871

6842
6060
6082

95-2
25-01-1822
22-03-1825
11/2-C
11-A
11-05-1824
480
06-07-1820
453
03-05-1822

6257

410-6
28-04-1815

6859

9/A
17-11-1824
Deel I
Blz. 37
00-00-1869
22-C
10-03-1824
799
nrs. 46-74
25-09-1815

9725

6836
6644

6258
6258

577-3
13-06-1815
577-2
13-06-1815

6252

1193-22
29-11-1814

6257

410-6
28-04-1815

9725

Deel I
Blz. 27
00-00-1867
399-66
10-05-1814
38-D deel 1
Blz. 11
06-02-1824

6245
6833

6709

36 deel 2 blz.
25
16-01-1822

6655

399 blz. 2
29-08-1816

6082

500
23-05-1822
2 deel 2
Blz. 10
04-01-1819
650
02-09-1818

6683

6038

6038

650
02-09-1818

5675

8-B
10-10-1912

Mey van der Jan Jansen, te Marrum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der belastingen over 1822 te zullen
continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)
Mey van der Jelle Ulbes 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)
Mey van der Klaas D.---- Kanger Meijndert Lolkes, Een handgeschreven brief met diverse handtekeningen waaronder die van
hem,onderwerp, Ballumer Schapen, alle Landbouwers te Hollum jaar 1824 (2)
Mey van der L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Mey van der L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Mey van der Maaike, 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)
Mey van der Pieter Tjeerds te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van
13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Mey van der 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 1869 (2)
Mey van der Reinder Harmens te Het Bildt 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)
Mey van der Sietse Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Mey van der Sikke Gerbens wegens levering van Turf, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie
Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)
Mey van der Sikke Gerbens, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren
en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de
Gemeente Sexbierum over 1814 enz. jaar 1815 (4)
Mey van der T. F. zijn rekening wordt betaald wegens geleverd brood aan de Fransche Miltairen enz., hij komt voor in een
dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier
(36)
Mey van der Take de weduwe van, 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)
Mey van der Yzaak, 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)
Mey van Folkje en Joh’s, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Mey van Streefkerk de J. G. getekend vanwege de Koning, 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
Meybaum F. W. in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Meybaum T. G. Mr. te Arnhem, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Meyboom Marinus Jans is overleden en Gepensioneerde van het Rijk met een Burgerlijk Pensioen pensioen van 120 gulden
enz. enz. jaar 1822 (2)
Meyboom P. te Amsterdam 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)
Meyburg Cornelis, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits
besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en
aanwassen te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden
zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Meyburg Jan, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Meyden v. der en de Roos Scheepsbouw en Reparatiewerf “de Hoop” langs de Dokkumer Ee te Leeuwarden in een
handgeschreven en ondertekende brief een klacht van de voornoemde Scheepsbouwers dat en boot is aangevaren die
gezonken is enz. ---- Inspectie der Visserijen zij verzoeken een vergunning aan de provincie Friesland om met hun
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inspectievaartuigen “V-I-1” en de “Baron Rengers” met eene snelheid van hoogstens 200 meter per minuuut de provinciale
vaarwateren enz. enz. de kapitein van de “Baron Rengers” is in kennis gesteld dat hij i.v.m. een klacht van de voornoemde
Scheepsbouwers een boot heeft aangevaren die gezonken is enz. jaar 1912 (12) (totale dossier 21)
Meyden v. der en de Roos te Leeuwarden Scheepsbouwer Baron Rengers en Vaartuig V-I-2 , Dossier (13)
Meyden v.der G. te Harlingen Kapitein op de Elisabeth 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 1897 (2)
Meyden van der A. te Dordrecht Kapitein op de Harmonie Amsterdam./Riga (dossier Ameland) , jaar 1840
Meye van der Jacob†---- Vernooys Wilhelmina weduwe van Meye van der Jacob, Hij wordt vermeld op een document De
raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.
aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Meyer ….?, Predikant te Oosterwierum met (30 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)
Meyer ….?, Predikant 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)
Meyer A. A. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten
van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meyer A. C. Landmeter der 1e klasse er zal op vrijdag den 11e Mei een aanvang worden gemaakt met het opmeten van
Grijpskerk, Ezinghe, Aduard en Hoogkerk enz. jaar 1821 (2)
Meyer Adelaar Vogeltje weduwe van Levieson Barend Wolff wonende te Leeuwarden geeft met verschuldigde eerbied te
kennen dat haar man in de maand december1840 is overleden en haar een talrijk Huisgezin heeft nagelaten, dat thans de
broodverdiener is overleden en zij niet over fondsen bezit verzoekt zij aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1841 (5)
Meyer Aldert Jacobs * 01-07-1821, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen.Matroos op
de Vrouw Trijntje, jaar 1841 (4)
Meyer Aldert te Groesbeek Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Meyer Alexander 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)
Meyer Bauke 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)
Meyer Beene Harmens de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen
genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine
partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Meyer Bendix , Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10 waarin vermeld de namen van soldaten die ,
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Meyer Brothers---- Prahm Jacob hij was de Schipper van het gezonken schip de Hoffnung hij ondertekend een in het engels
gestelde akte ook de eigenaars Meyer Brothers en Thompson Forman & son ook Notaris Berkman P. ondertekend, enz. jaar
1819 (8)
Meyer Brouwer L. te Garmerwolde, 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
Meyer Brouwer L. te Meden, 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)
Meyer Catharina Sophia, hier wordt gemeld dat zij gehuwd is te Groningen met Sint Sjoerds Bostijn jaar 1841 (1)
Meyer Cornelis Uilkes 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)
Meyer E. van Amsterdam Kapitein op het Gekoperd tweedeks Barkschip Susanna Maria, vermeld op de Scheepvaart,
Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Suriname enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Meyer Egbert Andries te Leeuwarden Schipper, jaar 1839
Meyer Engbert Kapitein op de Jonge Filip , jaar 1841 (4)
Meyer Epke Hendriks te Sint Nicolaasga; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier
3)
Meyer Filippus Joost, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden,
met diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
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Meyer Geeske, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van
Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer
Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Meyer Gjalt Schoolh:… 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)
Meyer Gooitzen, 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)
Meyer H. Predikant 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)
Meyer H. te Oosterbierum, 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)
Meyer Hans de weduwe 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. enz. jaar 1816 (9)
Meyer Hendik te Purmerend, 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)
Meyer Hendrik Jans te Menaldumadeel 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)
Meyer Hendrik staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op
of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Meyer J. A. Kapitein is met zijn schip de Vrouwe Trijntje vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Lubeck 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)
Meyer J. de weduwe te Heerenveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Meyer J. F. Schout van Schiermonnikoog schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
Departement van Vriesland dat hij retracteer den geproponeerde heer Masdorp Jacob Everts en dat hij tot secretaris dezer
eiland is benoemd en voordraagt tot Ontvanger der Directe Belastingen Röpcke Fredrik Philip Openbaar Onderwijzer enz. jaar
1814 (1)
Meyer J. Predikant te Ham en Franzum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen 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)
Meyer J. te Ham en Fransum, 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)
Meyer J. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Aengwirden 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)
Meyer J. te Langezwaag, Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1)
Meyer Jacob 17-05-1793 Brugge 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 augustus 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)
Meyer Jacob Alberts te Schiermonnikoog Kapitein op de Vrouw Trijntje, jaar 1838
Meyer Jacob Alderts Schipper, jaar 1841 (4)
Meyer Jacob Kapitein op de Vrouw Trijntje, jaar 1841 (4)
Meyer Jacob, 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)
Meyer Jacobs Alderts te Schiermonnikoo Kapitein op de Vrouw Trijntje, jaar 1838
Meyer Jan Hendrik , hij is een nalatige dienstplichtige en gaat van Appelscha naar Haarlem begeleid door de veldwachter
Bijmholt Jan Harmens die geschikt is om dit snel en geheim enz. jaar 1841 (1)
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Meyer Jan Jacobs ---- Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje
Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs. Oppersma Jan Egberts Armvoogd en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks,
Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes, jaar 1841 (10)
Meyer Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meyer Jelle Gerits 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)
Meyer Joh’n 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
Meyer Joh’s Berends als fuselier dienst bij de 9e Compagnie van dit Bataillon en hij verklaard geen plaatsvervanger te zijn
van Beemer(s) Age omdat deze enz. enz. jaar 1814 (1)
Meyer Johan Frederik---- Pel Sietske Klazes en Meyer Johan Frederik beide wonende te Dragten houdende verzoek om
teruggave van f. 109.44 betaald voor regt van de nalatenschap van Klases Sietske overleden 02-11-1838 enz. jaar 1839 (4)
Meyer Johannes , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Meyer Johannes, 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)
Meyer L. (de Weduwe) Trekschipper, jaar 1838
Meyer Louw Sjoerds. Onderwerp: een vonnis van het Vredegeregt kanton Doccum tussen eerstgenoemde en Viersen Sijbe
Pieters pagters van de plaatselijke belasting der stad Doccum en aldaar woonagtig eisers en eene Heeringa Lurk Jaspers,
Potschipper gecomiliceerd te Doccum in zijn schip wonende en wigerd liggeld voor 4 dagen wegens markt enz. jaar 1825 (7)
Meyer Maartje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. 1839 (13) dossier (17)
Meyer N. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Meyer Paulus , Schiermonnikoog, 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)
Meyer Paulus, 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)
Meyer Pieter Hendriks---- Hoekstra Ybeltje Hessels huisvrouw van Meyer Pieter Hendriks , Schoenmaker te St.
Annaparochie, verzoekt vrijstelling van boete wegens verzuim van aangifte betreffende de nalatenschap van Douma Trijntje
Gerbens overl. 08-08-1823 te Deinum enz. jaar 1824 (1)
Meyer Schorn te Amsterdam Hul Kapitein op de Echo (Schiermonnikoog) , jaar 1840
Meyer Sjoerd Jans 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)
Meyer Sybe Roelofs te Dragten , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)
Meyer T. A. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn
en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Meyer te Sneek H. Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de 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)
Meyer v.d. P. M. te Tjerwerd 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)
Meyer W. S. Kapitein als Raadsman wordt hij geplaatst in het Departement van Friesland en wel te Heerenveen enz. Jaar
1813 (2)
Meyer Wybe S. 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)
Meyer, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en
Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer, Steringa, Wygersma, Houtsma,
Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen,
Meyer, Tjibbe. ----Jellem, Bauke Justus (wijlen) betreft zijn beroep als schoolmeester en sollicitanten voor zijn betrekking op
de school te Hijlaard met de cijfers van hun examen en wel; Geertsma, K. Hanewald, Johannes. Meyer, Tjibbe. Steegsma,
Arjen, jaar 1841 (8)
Meyerinck Gerrit---- Brandenburg Klaas Sytzes Boer te Terband en één uit Het Meer en wel Meyerinck Gerrit en genoemd
de heer Berg van der G. C. : Onderwerp; het transporteren van haver van Heerenveen naar enz en wat er fout is gegaan, jaar
1814 (6)
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Meyeringh Gerrit Jans , Huisman wonende bij Heerenveen heeft in eigendom 2 pondematen bos bij Sondel enz. enz. jaar
1819 (1)
Meyerink Gerrit J. , de Gemeente Oosterzee heeft verzocht om Autorisatie te verzoeken om bij hem van het releve 2
pondematen te mogen enz. enz. en tevens van Muurling Pier Jochems met 6 pondematen enz. jaar 1820 (1)
Meyers Elisabeth Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Meyers Jan, 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)
Meyers Jelle Gerrijts ---- Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door
andere personen( Melles Elke en Minkes Sjoerd) die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz.
verder heeft hij een doopextract waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden
Waaruit blijkt dat hij nog geen 17 jaar is enz. enz jaar 1814 (1)
Meyers van T. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Meyers Ytske moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz.
enz. jaar 1815 (5)
Meyes Anne ,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. (Willem)
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Meyes Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Meyes Benedict ,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. (Willem)
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Meyes J. Reders Schip de Gebroeders , jaar 1838
Meyes Reinier---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken
op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens hierover gelegde
documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels
Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de
Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den zelfde firma
Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij
notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman
wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en
Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de
notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd in
tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar
notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten
verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
Meyhuizen & zonen Wildervank Scheepsbouwer Alda (Schip de) , 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.
Meyke Schouten weduwe van Arie Mul Zij 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
Liesveld de heer Vonck E. jaar 1818 (3)
Meynen Roelof, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt, jaar 1818 (3)
Meynet D. C. ---- Altena Johannes Petrus Epeus thans ontvanger te Ferwerd, zijn benoeming tot ontvanger der belastingen te
Harlingen i.p.v. de overl. Wentholt Ludolf Reinier en tot ontvanger te Ferwerd, benoemd Meijnet D. C. te Amsterdam
wonende, laatst 2e luitenant bij enz. enz. jaar 1816 (4)
Meynet D. C. hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Directe Belastingen over de Gemeente Ferwerd haar
1816 (2)
Meynts---- Vries de Pieter de weduwe en & Meynts een door hen ondertekende brief betreffende >> Oltmans J. T. wonende
te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen Gedistineerd naar Amsterdam geladen met Raapzaad
en 5 vaten enz., ook aanwezig een document met de inventaris van het schip getekend door de strandvonder van
Schiermonnikoog Fenenga R. M.ook een brief betreffende Coerkamp R. R. , en Jaar 1820 (2)
Meyrink J. Onderwerp ; verkochte goederen met hypotheek belast jaar 1824 (6)
Meyuet D. C. benoemd tot Ontvanger der belastingen te Ferwerd maar hij heeft zig nog niet gemeld tot het aanvaarden van de
functie enz. jaar 1816 (1)
Mezenbroek Jan ---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het
Kofschip de Goede Hoop met als kapitein Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de gronden
van Ameland gestrand enz. betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes en
Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd, Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris en
Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J. jaar 1817 (7)
Mezenbroek Jan Kapitein op de Goede Hoop jaar 1818
Mezenbroek Jan Kapitein op het Kofschip de Goede Hoop komende van Riga en gedestineerd naar Schiedam geladen met
gerst en rogge bemand gestrand bij Ameland met zeven man welke geborgen zijn alsmede een gedeelte van de lading enz.
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Notariële akte met als getuige Nagtegaal Jan Barends & Comp. en Laag van der Drewis Keimpes alle drie ondertekenen de
akte jaar 1817 (4)
Mezenbroek Jan Kapitein op het schip de Goede Hoop gestrand in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een
document waarin door de Strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. vermeld wordt wat er van de lading is aangespoeld/in zee
opgevist enz. jaar 1818 (2)
Mezenbroek Jan---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als
gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip
de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek) komende van Riga naar Schiedam met een
lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie
die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….? op den 3 november is verkocht en dat enz. verder
genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts
adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)
Mezenbroek Jan---- Visser Barend & Zoon te Harlingen en Laag van der Drieuwes K. & Co. wonende op het Eyland
Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading
balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B.
van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van
Riga naar Schiedam , de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt
geworden door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (3)
Mezenbroek Jan, Kapitein op het schip de Goede Hoop die op 21 augustus 1817 is vergaan en op den eiland Ameland
gestrand, en dat Visser Barend & zoon te Harlingen voor de belangen der eigenaren optreed verder betreft de lading enz. ook
genoemd een betaling aan Notaris Ypma B. voor geleverde diensten jaar 1818 (5)
Mezenbroek Jan, Schipper op het Kofschip de Goede Hoop en Bakker H. B., Schipper op het Kofschip de Fredrik Herman
beide in den nachtvan den 21e augustus 1817 te Ameland gestrand. Onderwerp: de rekeningen wegens de granen, geborgen
uit deze schepen en dat de reclamanten geenzins van mening zijn om tegen de Notaris Ypma ….? En de bergers
gecommiteerden eene regterlijke vermindering enz. jaar 1820 (1)
Mezijer Ats Geeft met eerbied te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan
uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Michaelsen Christiaan Johannes Matroos, jaar 1838

Michand Jan, 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)
Michel Henri Pierre Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Haarlem. Korporaal 15-11-1836 Overleden te Amboina,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Michel Jan, Noordwijk is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboorteplaats,
Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het
Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Michelin ….?---- Zeper Jan van beroep Mr. Brouwer wonende te Leeuwarden geeft met verschuldigde eerbied te kennen aan
den Gouverneur dat hij door den Heere Michelin ….? Bevorens in dit Departement geemployeerd geweest bij de Douanes en
tijdens de zoo gelukkige ommekeer van zaken met zijn verdere landgenoten van hier vertrokken is verzocht geworden eene
aan hem van Parijs verzonden koffer te willen opsporen enz. jaar 1814 (3)
Michelman ….?---- Moulin du ….? Koninklijke Pruissischen Major die uit naam van de generaal Grave van Bulon zekeren
Michelman ….? Voormalig Ritmeester in Westphaalschen en naderhans in Pruissischen dienst, deze wordt gezocht en moet
gearresteerd worden enz. jaar 1814 (2)
Micheroux E. te Luik 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)
Michiel Jean A. A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai,
des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le
bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout
outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des
Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios
signatures.enz………………..
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook
een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden
gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen,
ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van
overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen
welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn
gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal
gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Michiel Setske---- Glasz. Menno Rienks en Zeilstra Jan Everts te Gorredijk Veerschippers van de Gorredijk op Leeuwarden,
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het Geoctrooide
Veerschip maar eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te verstouten om
te Leeuwarden allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen onder andere voor Meints Ymkje, Sipkes Jan en
Michiel Setske alle wonende te Gorredijk enz. jaar 1814 (5)
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Michiels Johannes Jr.--- Bozius Geertie weduwe van Michiels Johannes wonende te Harlingen, Onderwerp; een proces
verbaal omdat zij haar zoon Johannes geb. 28-11-1804 voor de Militievan het jaar 1823, heeft verzwegen Jaar 1824 (4)
Michiels Johannes Katoenspinner zoon van Horneus Geertje weduwe van Michiels Johannes beiden geboren te Leeuwarden
en wonende te Harlingen het betreft een Extract uit een vonnis van de regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1824 (4)
Michiels Johannes Sr.--- Bozius Geertie weduwe van Michiels Johannes wonende te Harlingen, Onderwerp; een proces
verbaal omdat zij haar zoon Johannes geb. 28-11-1804 voor de Militievan het jaar 1823, heeft verzwegen Jaar 1824 (4)
Michiels Johannes was gehuwd met Horneus Geertje---- Michiels Johannes Katoenspinner zoon van Horneus Geertje weduwe
van Michiels Johannes beiden geboren te Leeuwarden en wonende te Harlingen het betreft een Extract uit een vonnis van de
regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1824 (4)
Michiels Johannis en Horneus Geertje een afgegeven akte van onvermogen en een boete niet kunnen betalen moet Michiels
Johannis de gevangenis in voor 8 dagen en Horneus Geertje de gevangenis in voor 1 maand jaar 1824 (1)
Michiels Peter Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt., jaar 1818 (3)
Michiels Sjoert Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A., jaar 1818 (3)
Midarain Romain Jos. A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes
par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou
tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des
Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz.
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook
een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden
gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen,
ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van
overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen
welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn
gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal
gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Middachten R. H?. Jr. , 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)
Middachten van Jhr. |Rein Willen Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Middachten van Jhr. B. 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)
Middachten van Jhr. Rients 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)
Middachten van---- Ploeg van der Rein hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen onderden dorpe Wirdum ten
noorden het St. Antony Gasthuis , ten zuiden Palsma Andele H. enz. ten oosten Middachten van (de Jonkheer) en ten westen
den Hogendijk verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823 (3)
Middagten R. W. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Middel Hendrik Jans te Ooststellingwerf staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten
van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd
uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen info enz. jaar 1840 (4)
Middel J. G. Kapitein op de St. Petersburg , jaar 1841 (4)
Middel J. G. Nwe. Diep/Marseille Kapitein op de St. Petersburg (Harlingen) , jaar 1840
Middel J. H. Kapitein op de Vrouwe Katharina, jaar 1837
Middel Jan Harms Vergaan op Ameland + inventarislijst van het schip Schipper op de Vrouw Renskina
Middelburg------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd de landbouwers. Vogel de J., te
Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst Serle van der,
Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz. te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)
Middelharnis de gezamelijke Eigenaren en heerlijkheid, 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 den Briel de heer Lit van H. jaar 1818 (3)
Middelkoop Klaas Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)
te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
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Middelkoop Matthijs134 is zijn volgnummer en Vianen 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)
Middelveld H. aan de Lemmer, 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
Middelveld H. te Lemmer, 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
Middelveld W. Predikant te Lemmer, Eeserga en Follega is beroepen te Wolvega jaar 1822 (1)

Middemdorp Dirk Luitens, 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
(11)
584
Midden van A. S. 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 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)
255-A
Middendorp Abel Romkes 406 is zijn volgnummer en Sappemeer zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
00-05-1817
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)
39-C
Middendorp Dirk Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
06-02-1837
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
B-39
Middendorp Dirk Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
18-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
39-B
Middendorp Dirk Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
04-02-1836
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)
39-B
Middendorp Dirk Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
04-02-1836
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)
39-A
Middendorp Dirk Luitens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
04-02-1835
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
860-1-3+6
Middendorp H. 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)
949/6
Middendorp J. te Dieren, Staat in een document als afzender op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken
25-09-1841
zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
615-2, 6-2 19- Middendorp J. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
06-1840
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
39-B
Middendorp Luitje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
04-02-1836
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)
B-39
Middendorp Luitjen Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
18-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
A-39
Middendorp Luitjen Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij
15-02-1834
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(11)
1612
Middendorp Wiebe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
05-12 1917
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
39-C
Middendorp Wybe Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
06-02-1837
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
39-A
Middendorp Wybe Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
04-02-1835
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
39-B
Middendorp Wybe Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
04-02-1836
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)
617
Middenga Sybren Rientzes te Wijnaldum de weduwe en Douma Pieter Watzes te Sexbierum zij hebben een verzoek om
07-09-1820
schadevergoeding gedaan voor eenige aan besmettelijke ziekte van gestorven paarden enz. jaar 1820 (2)
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Midema Jelle Hendriks Chicorei Drogerij en Branderij te Marrum 2500 tonnen enz. wordt vermeld op een document Staat van
Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf enz. jaar 1840 (4)
Midendorp Mijntt de wed.----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 ingevilde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Midhuizen Groot de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
grietenij Oostdongeradeel , 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)
Midhuizen Klein de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
grietenij Oostdongeradeel , 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)
Midlum Tjerk Cornelis te Koudum wordt benoemd in de post van ontvanger van de Impost op Turf te Workum i.p.v. Gerlsma
S. jaar 1814 (2)
Midlum van H. S. † ---- Midlum van S. H. geboortig van Coudum voor het jaar 1795 heeft zich bij requeste tot zijne Kon.
Hoogheid gewend om reden verzoek om met de post van commies bij de middelen te water of te Lande begunstigd te worden
enz. zijnde hij een zoon van wijlen den heer Midlum van H. S. subst. Grietman van Hemelumer Oldephaert maar door in het
jaar 1795 door de vervolging enz. maar aan het Huis van Oranje verknocht zijnde was at genoeg om verbannen te worden en
hij in de jare 1801 te Londen in Engeland verbleef en ook in Duitsland enz. enz. jaar 1814 (7)
Midlum van H. S.---- Midlum van S. H. geb. te Koudum zoon van Midlum van H. S. een request tot de post van commies
omdat hij in het jaar 1795 door de vervolging van het commite Revolutionair zijn post heeft verlaten wegens verknogtheid aan
het huis van Oranje en buiten het land is uitgeweken en in 1802 zig in dienst van nhet 1e battaillon Pruisische lijfgarde heeft
gedient tot aan de vrede van Tilsit enz. enz. enz. enz jaar 1814 (7)
Midlum van Otte Tjerks te Gaasterland 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)
Midlum van S. H. geb. te Koudum zoon van Midlum van H. S. een request tot de post van commies omdat hij in het jaar 1795
door de vervolging van het commite Revolutionair zijn post heeft verlaten wegens verknogtheid aan het huis van Oranje en
buiten het land is uitgeweken en in 1802 zig in dienst van nhet 1e battaillon Pruisische lijfgarde heeft gedient tot aan de vrede
van Tilsit enz. enz. enz. enz jaar 1814 (7)
Midlum van S. H. geboortig van Coudum voor het jaar 1795 heeft zich bij requeste tot zijne Kon. Hoogheid gewend om reden
verzoek om met de post van commies bij de middelen te water of te Lande begunstigd te worden enz. zijndehij een zoon van
wijlen den heer Midlum van H. S. subst. Grietman van Hemelumer Oldephaert maar door in het jaar 1795 door de vervolging
enz. maar aan het Huis van Oranje verknocht zijnde was at genoeg om verbannen te worden en hij in de jare 1801 te Londen
in Engeland verbleef en ook in Duitsland enz. enz. jaar 1814 (7)
Midlum van T. C. thans gereed om in de functie van Ontvanger der Turfimport te treden enz. jaar 1815 (1)
Midlum van Tjerk Cornelis geb. 17-06-1777 Voordracht en sollicitatie tot ontvanger turfimpost te Workum met tegenwoordig
beroep, op en aanmerkingen, i.p.v. Gerlsma S? jaar 1814 (2)
Miduma P. Dokkum, Opzichter Provinciale Waterstaat, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar
1900 (9)
Midwolda, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Miede(ma?) Rein---- Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij
de 1e Comp. is aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e
Luitenant voor Peaux H. bij de 2e Comp. te Harlingen enz. jaar 1814 (1)
Miedema H., IJzerwerk geleverd en heeft nog geld tegoed van onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de
lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)

Miedema J----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie, Bierma H. D. een handgeschreven brief met zijn
handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel
kadastraal bekend enz. enz. te Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen) ., Miedema J te
St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum jaar 1918 (13)
Miedema Jan * 30 april 1888 Franeker Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1917 (3)
Miedema Jan Wybes, 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)
Miedema Jelle Met personalia Veldwachter Zijn benoeming , jaar 1915 (3)
Miedema Wobke F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Miedema ….? , de weduwe , ,---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder
beroep, Miedema ….? , de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan van beroep Trekschipper,
Bouwmeester Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus van beroep Trekschipper, allen eigenaars van het
vaste Veer tusschen Sneek en Leeuwarden aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp: o.a.
handgeschreven brief met al hunne handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op Leeuwarden,
wat ook in een advertentie (3stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor
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Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en de plaatsen waar
passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld, jaar 1880 (4)
Miedema ….? de weduwe te Rauwerd 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 Rauwerderhem ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie,
jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Miedema ….?---- Peaux …..? en Miedema .? Luitenants zijn op deszelfs verzek ontslagen en de nieuw benoemde Luitenant
der 2e Comp. is de Heer Spree S. enz. jaar 1814 (1)
Miedema A. te Peins, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Miedema A. A. (Meedema?) te Minnertsga 15 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der
Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het
Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Miedema A. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Miedema Aagje Meinders, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de
Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in
de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Miedema Albert Jacobs, Koemelker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens
en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Miedema Andries A. staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (4)
Miedema Ane G. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Miedema Antje Pieters---- Andringa Andries Sybes te Spannum geboren te Oosterlittens zoon van Andringa Sybe Andries en
Miedema Antje Pieters, dat hij nalatig is geweest voor de inschrijving der Nationale Militie hetwelk veroorzaakt is door de
ziekte van zijn moeder en zijne vader boerenknecht zijnde en zelden te huis komende enz. enz. ook aanwezig zijn miltie staat
waarop alle gegevens van hem ook aanmerkingen jaar 1825 (6)
Miedema Antje Pieters---- Andringa Sybe Andries en Miedema Antje Pieters echtelieden wonende te Winsum, de man
Boerenknegt, het is gebleken dat zij hunne zoon Andringa Andries Sybes * 16-03-1806 te Oosterlittens van beroep
Boereknegt voor de ligting der Militie jaar 1825 niet hebben doen inschrijven en alzoo schuldig hebben gemaakt aan eene
overtreding waarvoor een proces verbaal enz. jaar 1825 (5)
Miedema B Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W.
J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S.
Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,
Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser
U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Miedema B. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin
staat de goederen en de prijs die hij voor het vlees bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Miedema B. voor rundvleesch, Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de
gevangen huizen enz. jaar 1823 (4)
Miedema B. B. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van
de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden
behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort
van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150
eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Miedema B. hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten
over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en
Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz.
jaar 1821 (4)
Miedema B. hij staat borg voor Johan Brugts betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes
Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President,
Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden
Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Miedema B. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en
Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823 (4)
Miedema B. Hij wordt vermeld in de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen wegens leveranties aan voornoemde
persoon ook vermeld wat ze leverden en het bedrag enz. jaar 1823 (4)
Miedema B. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te
Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)
Miedema B. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden
enz. jaar 1823 (4)
Miedema B. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de
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aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van
zieke beesten in Vriesland (47)
Miedema B. Vleeschhouwer te Leewarden gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens
verkeerde aangifte van twee paarden jaar 1824 (2)
Miedema B. voo gelevers Rundvleesch , hij komt voor op de crediteutrenlijst van van de gevangen huizen van Reclusie,
Tuchtiging en Arrest en Justitie jaar 1823 (4)
Miedema B. voor Rundvleesch , Rundvet en Beenderen, Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor
Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en
wie de leverantie krijgt enz. jaar 1823 (13)
Miedema B. voor Rundvleesch wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde
goederen aan de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Miedema B. voor Vlees Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz.
tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Miedema B. wegens geleverd rundvlees, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor
den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. met maand van geleverde goederen en het bedrag
wat hij tegoed heeft, jaar 1823 (4)
Miedema B. wegens geleverd Rundvleesch, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den
dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)
Miedema B. wegens geleverde Rundvleesch aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)
Miedema B. wegens Rundvleesch, hij wordt vermeld op een Algemeene Maandstaat van betalingen voor geleverde goederen
zoals hiervoor vermeld voor de Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de April 1823 enz. jaar 1823 (4)
Miedema B., rundvleesch, rundvet en beenderen , een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen
te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Miedema Barend---- 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 hij is borg voor een van de leveranciers, jaar
1819 (4)
Miedema Berend betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis op de Hoek van de Poststraat enz. en wordt vermeld in de Grote
Grondpachten die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als
dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad
Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1
Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Miedema Berend---- 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)
Miedema Bouwe Douwes 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van
een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Miedema Bouwe Douwes 352 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)
Miedema Broer B. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus
Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)
Miedema D. G. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van
de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet
eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz. en opgedragen aan
de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden
en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de
familienamen, zie daar) jaar 1814 (7)
Miedema D. M. (David Martinus) Predikant te Tzummarum een brief betreffende zijn verre gaande zedelijk wangedrag, jaar
1841 (3)
Miedema D. M. en zijne huiusvrouw, aan hem wordt te kennen gegeven dat Zijne Majesteit hunne herhaalde klachten
opnieuw heeft gewezen van de hand enz. jaar 1839 (3)
Miedema D. M. Thans Predikant te Werkhoven in de Classis van Wijk is benoemd te Warns en Scharl in de Classis Sneek
jaar 1819 (2)
Miedema D. P. (de weduwe) zij krijgt geen onderstand van de armmeester te Leeuwarderadeel omdat zij werd bedeeld te
Ferwerderadeel en daar dus inkomsten had, en zij geheel vrijwillig alhier bij haar zoon en de 2 gulden niet ontvangt,
Opmerking van de ambtenaar; Waar moet het heen als wij iedereen uit een andere gemeente lichtvaardig een onderstand
verstrekken enz. enz. enz., verder van haar schoonzoon Ferwerda Anne een handgeschreven brief met zijn handtekening
waarin hij bezwaar indient jaar 1916 (13)
Miedema D.J. te Wommels 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
8380

8285

9725

6276
8359

833-2
24-08-1841
Rauwerderhem
615-2, 29
19-06-1840
Deel 2
Blz. 116
00-00-1892
1102-3
18-12-1816
377/28, 4
19-04-1841

8359

377/28, 11
19-04-1841

9725

Deel 2
Blz. 119
00-00-1892
Deel 2
Blz. 76
00-00-1889
Deel 2
Blz. 103
00-00-1891
517-11, 27
19-05-1840

9725

9725

8280

6626

487 blz. 12
07-04-1814

6626

487 blz. 13
07-04-1814

6871

22-03-1825
11/1-C

9465

deel 3, 7
01-05-1855

6070

429
26-05-1821
456
04-06-1821
1306
06-09-1916
36-A
blz. 25
22-04-1824

6071
9183
6840

6254

140-B-blz. 23
17-01-1815

6281

583- 159
05-06-1817

3594

Map 88-F
1876-1878

6243

191-13
06-03-1814

6424

609
10-12-1817

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)
Miedema de weduwe te Rauwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem 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)
Miedema de weduwe te Rauwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem 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 (5)
Miedema Derk naar de Oostzee, Korps Torpodisten, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Miedema Dirk Hend’k 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)
Miedema Dirk Hendriks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Miedema Dirk Hendriks wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan Grondlasten
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Miedema Dirk naar de Oostzee, Korps Torpodisten 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)
Miedema Dirk naar Engeland, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Miedema Dirk op de Wilde Vaart, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Miedema Doeke L. de weduwe 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)
Miedema Doeke Lolkes 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)
Miedema Douwe Bouwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van
de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Miedema Douwe Broers te Franekeradeel 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)
Miedema Douwe P. , 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 1855 (8) (Concessie al verleend in het jaar 1664)
Miedema Douwe Taekes benoemd tot schoolonderwijzer der 2e rang op de school te Deersum ook genoemd de
schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1821 (1)
Miedema Douwe Taekes Hij is aangesteld als Onderwijzer te Deersum en hij heeft zijn functie aanvaard enz. jaar 1821 (1)
Miedema Eelke, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Miedema Eeltje P. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Miedema Egbert uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,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.
Miedema Evert Jacobs, Koemelker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens
en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Miedema F. 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)
Miedema F. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Miedema F. 10 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel 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)
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Miedema F. M. te Lutkewierum 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)
Miedema F. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der
openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe
Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25
personen enz. jaar 1839 (3)
Miedema F. wonende in wijk D. 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)
Miedema F. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
Miedema Foekele Albert Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend
octrooi van 2 oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst, jaar 1822 (43)
Miedema Fokke hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 90-5 wegens geleverd Hooi, Stroo en haver ten dienste van
de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Miedema Freek Jelles wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Miedema Freerk 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)
Miedema Freerk Meintes---- Duin Reemt Wijers rustend Leeraar wonende te Leeuwarden en Miedema Freerk Meintes Boer
te Lutkewierum wegens het houden van een bijeenkomst van de z.g.n. Separatisten is deze bij de regtbank behandeld wegens
het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (6)
Miedema G. D. te Ee wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Miedema G. D. te Engwierum 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)
Miedema G. D. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Miedema G. D. te Wommels 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)
Miedema G. J. 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)
Miedema G. J. te Blessum, 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)
Miedema G. J. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Miedema G. M. 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)
Miedema G. 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 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)
Miedema Geert M. 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)
Miedema Gerben, 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)
Miedema Gerrit Ages te Menaldumadeel 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)
Miedema Gerrit Meintes, 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)
Miedema Gosse H. de weduwe van, 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-
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: 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)
Miedema Gosse Jakobs te Niawier. Handgeschreven brief met zijn handtekening Jaar 1814
Miedema Grietje---- Miedema Jan Takes Kooiker onder Engwierum, Miedema Rense Takes en Miedema Grietje Takes
huisvrouw van Hooghiem Sieger Eeuwes Landbouwer onder Oudwoude een request in quqliteit van erfgenamen van hun
wijlen vader Jans Take in leven wonend ete Ternaard dat zij een somma van vierhonderd vijftig guldens van den dorpe
Brantgum in zake geleende gelden voor het Slatten van de Dorpsvaart enz. enz. en de rente sinds 17 juli 1813 onbetaald is
gebleven enz. enz. jaar 1815 (4)
Miedema H. J. Voerman te Akkerwoude wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie
verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3)
Miedema H. M. 656 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)
Miedema H. te Peins staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel 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)
Miedema H. te Peina staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Miedema H. te Peins staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Miedema H. te Peins, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Miedema H. wonende in wijk B. 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)
Miedema Haije Pieters, Veerman aan de z.g.n. Oude Schouw tussen Akkrum en Irnsum : Onderwerp het waarom de Postiljon
St. Grevenstuk tijdens de Postrit van Leeuwarden op Meppel en die s’ avonds omstr. 8 uur heeft geblazen, maar niet eerder is
overgezet dan de volgende morgen ten 6 uren enz. enz. jaar 1822 (4)
Miedema Harin Jan Minnes 293 Holwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar
1841 (7)
Miedema Harm Jans 293 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)
Miedema Harmen * Oudebildzijl 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)
Miedema Harmen M. 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)

Miedema Hayer 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
Miedema Hend’k Jellis 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)
Miedema Hendrik , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Miedema Hendrik 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)
Miedema Hendrik Jelles te Marrum 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)
Miedema Hendrik Jelles, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Marrum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Miedema Hendrik Jelles, te Marrum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der belastingen over 1822 te zullen
continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)
Miedema Hendrik----Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer
Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat
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denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw
Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer zijnde Bruinsma Sijbrand G. te Warns enz. en ook gezien het groot
halstarrige belastingschuldigden te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank te Sneek waarin
genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob Procureur van Bruinsma Sijbrand G.
gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der
Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den
Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz. jaar 1814 (7)
Miedema Hessel J. 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)
Miedema IJ. J. te Marsum, 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)
Miedema IJede Klazes te Wonseradeel 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)
Miedema J. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B. en
Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten, zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.
en Vellinga Wijbren G. onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen
mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met
voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P, Zielstra D. J., Rodenhuis Y., Olingies S., Rook de A., Miedema J.,
Popta J. en Blok K. enz. enz jaar 1825 (5)
Miedema J. B. door het overlijden van zijn moeder is hij erfgenaam geworden voor een gedeelte en Tasma Johannes is in het
najaar van Holwert naar Dokkum verhuisd, onderwerp het betaling van personele omslag en een verklaring enz. jaar 1819 (1)
Miedema J. Bolsward Veldwachter te Hemelumer Oldephaert, jaar 1920 (2)
Miedema J. Buitenpost Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Miedema J. G. 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)
Miedema J. G. 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)
Miedema J. H. te Marrum wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn
Chichoreifabriek voor 1000 tonnen enz. jaar 1837 (5)
Miedema J. P. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Miedema J. P. te Welsrijp 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)
Miedema J. P. te Welsrijp 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)
Miedema J. R. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Miedema J. R. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Miedema J. T. wegens oprijden van Turf enz., Vermeld op de Staat van Begroting voor onderhoud van gebouwen te
Metslawier en gedane uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2)
Miedema J. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Miedema J. 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)
Miedema J. W. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Miedema J. Y. en Vries de G. D. beide Landbouwers te Giekerk Onderwerp kwijtschelding van van een boete enz. jaar 1841
(2)
Miedema J. Y. te Oenkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Miedema Jakob Boer 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)
Miedema Jan St. Jacobaparochie Veereigenaar te St. Jacobaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie
van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren
enz. jaar 1878 (3)
Miedema Jan Douwes 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)
Miedema Jan Gerbens, 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
(6)
Miedema Jan P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Miedema Jan P. (Wijkmeester) , ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e Batt.
Landm. In garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van
Sijbren Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een
getekende verklaring van de omstandigheden enz. getekend door Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes,
Schaafsma Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester) Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2)
Miedema Jan 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)
Miedema Jan P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Miedema Jan P. te Dronrijp 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)
Miedema Jan P’rs komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter
vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Miedema Jan 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)
Miedema Jan Taekes, 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)
Miedema Jan Takes---- Hannema Willem Johannes , Mellema Boele Sybes, Terpstra Wytze Broers en Damsma Durk
Folkerts, zij staan vermeld op de convocatie door ingezetenen van Bantgum Hoofden der Huisgezinnen zijnde uit hun midden
zijn benoemd voorvermelden personen om met ons en Miedema Jan Takes de nodige schikkingen voor afbetaling der
schulden enz. jaar 1815 (2)
Miedema Jan Takes Kooiker onder Engwierum, Miedema Rense Takes en Miedema Grietje Takes huisvrouw van Hooghiem
Sieger Eeuwes Landbouwer onder Oudwoude een request in quqliteit van erfgenamen van hun wijlen vader Jans Take in
leven wonend ete Ternaard dat zij een somma van vierhonderd vijftig guldens van den dorpe Brantgum in zake geleende
gelden voor het Slatten van de Dorpsvaart enz. enz. en de rente sinds 17 juli 1813 onbetaald is gebleven enz. enz. jaar 1815
(4)
Miedema Jan Tjallings wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Miedema Jan W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Miedema Jan 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)
Miedema Jan Wiebes---- Abbema Broer Jacobs, Miedema Jan Wiebes, Bangma Douwe Klaases en Boer de Iede Bas als
Kerkvoogden van Wons en Engwier Geven in een request door hen ondertekend met verschuldigde eerbied te kennen dat zij
door het omslachtig werk der verhuuring van de Kerkelanden door de daartoe aangestelden Notarien en den langzame
voortgang van het werk der verhuuring zij zelf de verhuuringen hebben gedaan maar dat de Notaris Rolsma G. S. naderhand
niet is goedgekeurd maar dat als de Notaris het doet het erg lang duurt en de verhuuring aan de Kooterboeren die hier in de
Schaapsteelt enz. jaar 1814 (7)
Miedema Jan Wiebes----- Weidema Martzen Ruurds weduwe Van Miedema Jan Wiebes wonend ete Wons, een boete
vanwege het verzwijgen van aangifte van een obligatie, jaar 1824 (4)
Miedema Jantje 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)
Miedema Jantje 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)
Miedema Jantje Hendriks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
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Miedema Jelle Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1915 (1)
Miedema Jelle Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Miedema Jelle P., Arbeider 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)
Miedema Jelle Pijters---- Kolk van de H. W. Ontvanger der Directe Belastingen te Wommels ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland na met deze gesproken te hebben over de quade Sestehalven welken ik aan Walsweer Gerrit
Sijbrens hadt gelaten zond ik de Bode naar hem om hem te zeggen enz. dat hij geen van die ontvangen Sestehalven moest
uitgeven omdat alle waren afgekeurd en dat hij met de Veldwagter Algera Sjoerd Halbes, ook worden genoemd Miedema
Jelle Pijters Huisman onder Wommels en Joustra Jantje Gerbens Huisman onder Cubaard die beide twee verklaringen
ondertekenen enz. jaar 1814 (8)
Miedema Jelte Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Miedema Jelte, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Miedema Jelte, 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)
Miedema Jouke Leerdam Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel, jaar 1919 (2)
Miedema K. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Miedema K. S. de weduwe te Zurich 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)
Miedema Keimpe H. 104 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)
Miedema Klaas Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Miedema Klaas Bouwes 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)
Miedema Klaas 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)
Miedema Klaas Nannes---- Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum verzoekt in een
handgeschreven brief met zijn handtekening tegen een billijke betaling over te nemen een klein gedeelte afgesneden weg aan
de straatweg onder Marssum bij de Zwettedijk enz. enz. mewt een tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de
belendende personen: Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden en Dijkstra Baukje
Jacobs jaar 1841 (4)
Miedema Klaas Nannes---- Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum verzoekt in een
handgeschreven brief met zijn handtekening tegen een billijke betaling over te nemen een klein gedeelte afgesneden weg aan
de straatweg onder Marssum bij de Zwettedijk enz. enz. mewt een tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de
belendende personen: Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden en Dijkstra Baukje
Jacobs jaar 1841 (4)
Miedema Klaas S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Miedema Klaas S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Miedema Klaas S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Miedema Klaas Sytses------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen
en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)
Miedema Klaas te Marssum 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)
Miedema Klaas Vleeshouwer te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824
(4)
Miedema Klaas, 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)
Miedema Klaas, 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)
Miedema Klaaske IJdes Boerin te Delfstrhuizen staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door
de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals
woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
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Miedema Klaaske weduwe van Holtrop Y. B. worden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, in een declaratieformulier
van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden jaar 1841 (7)
Miedema Kornelis Thijssen, 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)
Miedema Kornelis Thijssens, 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)
Miedema Kornelis Thijssens, 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)
Miedema Kornelis Thijsses 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)
Miedema M. F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Miedema M. F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Miedema M. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Miedema M. F. te Aalsum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Miedema M. F. te Ee 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)
Miedema M. M. hij tekend (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de
Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd
maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz.
tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs dat de onderwijzer Calsbeek
….? Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816 de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar
geheel enz. enz. enz. jaar 1822 (7)
Miedema M. M. te Wijns, 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)
Miedema M. te Aalsum 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)
Miedema M. te Aalsum, 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)
Miedema M. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Miedema Marten Franzes de weduwe, 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)
Miedema Marten Franzes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Miedema Marten Franzes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Miedema Marten Franzes, 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)
Miedema Martinus, 437 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)
Miedema Meinte G. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) (5)
Miedema Meinte Gerrits te Oosterend 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)
Miedema Nanne Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Miedema Nanne, 418 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
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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)
Miedema O. P. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Miedema O. P. te Burgwerd 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)
Miedema O. te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake dat hij geen patent heeft voor
Inlandsche Kramer, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (2)
Miedema Oege P., 162 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)
Miedema Okke Reins---- Roos de Alle Johannes nummerverwisselaar van Miedema Okke Reins van de ligting 1833 in
Wonseradeel die op 10 mei 1835 van de 18e naar de 10e afd. Infanterie is overgeplaatst en dar Roos zig wel enz. jaar 1839 (3)
Miedema P. G.---- Mink J. H. Assessor van Leeuwarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij terugzend het request (aanwezig in dossier) van Miedema P. G. te Stiens houdende
verzoek om voor zijner zoon Miedema Tjeerd Pieters alsnog eene plaatsvervanger te mogen aanstellen omdat hij voor de
uitoefening van zijn beroep door zijne (de vader) hoge ouderdom van 60 jaren enz. jaar 1817 (5)
Miedema P. H.---- Hamerster Dijkstra R. L. A. (Rudolphus Ludovicus Adrianus) Burgemeester, hij ondertekend namens de
Burgemeester en Wethouders van de Stad Franeker een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Miedema P. H.
zijn gevraagde gratificatie enz. jaar 1841 (4)
Miedema P. H. te Tjum 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)
Miedema P. J. Scheepstimmerman Eigenaar van een vaartuig, jaar 1837

Miedema P. J. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Miedema Pieter Gerbens te Stiens wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zijn zoon Miedema Pieters Tjeerd verhinderd is geworden om zich in te
schrijven en verzoekt bij deze zijn zoon door een plaatsvervanger mag vervangen enz. jaar 1818 (2)
Miedema Pieter H. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen
met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Miedema Pieters Tjeerd---- Miedema Pieter Gerbens te Stiens wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zijn zoon Miedema Pieters Tjeerd verhinderd is
geworden om zich in te schrijven en verzoekt bij deze zijn zoon door een plaatsvervanger mag vervangen enz. jaar 1818 (2)
Miedema Pietje Gosses, 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)
Miedema Pietje Gosses, 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)
Miedema Pietje 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)
Miedema Pietje 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)
Miedema Pietje Hendriks, 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)
Miedema R. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Miedema R. 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)
Miedema R. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Miedema R. P. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
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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)
Miedema R. P. te Burgwerd 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)
Miedema R. P. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Miedema R. Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Miedema R., en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een
brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken
aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga
J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J.,
Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te
Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)
Miedema Rein 2e Luitenant, hij is benoemd als officier van van de 1e Comp. schutterij Harlingen enz. jaar 1814 (2)
Miedema Rein B. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus
Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)
Miedema Rein K.,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)
Miedema Rein Pieters, 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)
Miedema Rein 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)
Miedema Rein(der) geleverd IJzerwerk aan de Brandspuiten 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)
Miedema Rein, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang)
van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Miedema Reinder P., 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)
Miedema Reinder Pieters 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)
Miedema Rense Takes---- Miedema Jan Takes Kooiker onder Engwierum, Miedema Rense Takes en Miedema Grietje Takes
huisvrouw van Hooghiem Sieger Eeuwes Landbouwer onder Oudwoude een request in quqliteit van erfgenamen van hun
wijlen vader Jans Take in leven wonend ete Ternaard dat zij een somma van vierhonderd vijftig guldens van den dorpe
Brantgum in zake geleende gelden voor het Slatten van de Dorpsvaart enz. enz. en de rente sinds 17 juli 1813 onbetaald is
gebleven enz. enz. jaar 1815 (4)
Miedema Riemer, 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)
Miedema Rinse A. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga 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)
Miedema Ritske Aans te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Miedema Ritske Aans te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp 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) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Miedema Ritske Aans te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp 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) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Miedema S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Miedema S. J., 10 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)
Miedema S. K. te Zurich staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Miedema S. P. 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)
Miedema S. P. te Oosterbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia
M. Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Miedema S. P. te Oosterbierum 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)
Miedema S. S. te Zurich 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)
Miedema S. te Franeker 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)
Miedema S. te Oosterbierum 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)
Miedema S. te Zurich 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)
Miedema S. te Zurich 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)
Miedema S. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Miedema S. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Miedema Saeske Hendrika, 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)
Miedema Saske 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)
Miedema Sijtze Klazes te Tietjerksteradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II,
bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de
voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij
in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document
(9)
Miedema Sijtze, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Miedema Sikje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(6)
Miedema Simon Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Miedema Simon 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)
Miedema Simon te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Miedema Simon, 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)
Miedema Symon, 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)
Miedema T. J. te Hallum 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)
Miedema T. J. te Hallum 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)
Miedema T. J. te Hallum, 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
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Miedema T. M. te Lutkewierum 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)
Miedema T. P. 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)
Miedema Teije Tjallings wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Miedema Th?.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, allen Kooplieden een document van Adhaezie
aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien
sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Miedema Theke Douwes , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van soort
land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6)
Miedema Thijs R. , 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)
Miedema Thijs Ruurds, 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)
Miedema Tieje Gosses, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel 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 (11) dossier (17)
Miedema Tietje Gosses, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. 1839 (13) dossier (17)
Miedema Tjalling T. 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)
Miedema Tjeerd Pieters---- Mink J. H. Assessor van Leeuwarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij terugzend het request (aanwezig in dossier) van Miedema P. G. te Stiens
houdende verzoek om voor zijner zoon Miedema Tjeerd Pieters alsnog eene plaatsvervanger te mogen aanstellen omdat hij
voor de uitoefening van zijn beroep door zijne (de vader) hoge ouderdom van 60 jaren enz. jaar 1817 (5)
Miedema Trijntje Gosses, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Miedema W. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Miedema W. te Wetzens 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)
Miedema Wietze R. 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)
Miedema Wytze R., 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)
Miedema Y. F. te Aalsum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Miedland---- Hanewald J. J. te Bergum gevolmachtigde van de gecommiteerden van “ Het Groot Miedland” Kadastraal te
Oostermeer een vergunning gekregen om een losse brug over de Reed in het Suameer te doen verangen door een vaste brug
van 4.50 meter doorvaart enz. enz. jaar 1917 (7)
Miedstra G. J. hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van
betaling ten onregte enz. enz. hij is pachter van het Tolhek voor een jaarlijkse som van fl. 1109.= enz. enz. jaar 1823 (4)
Miedstra G. J. te Dedgum 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)
Miedstra G. J.te Dedgum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Miedstra Gerrijt Jochems Huisman onder Workum dat hij zwaar gebroken is en dus ongeschikt om in de Landstorm te dienen
volgens de Chirurgijn Majoor van het 6e Batt. Landstorm in ’t Arr. Sneek enz. jaar 1815 (1)
Miedstra Gerrit J. 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
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Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Miedstra Gerrit J. 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)
Miedstra Gerrit Jochems 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)
Miedstra Gerrit Jochum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Huisman onder de Stad Workum, dat
hij gebroken is heeft welke hem verhinderd aan de exercitien te kunnen deelnemen enz. jaar 1815 (1)
Miedumer Diep---- Murk ook genaamd het Ouddeel tussen de hals van de Groote Wielen en het Miedumer Diep betreft een
staat van Uitgaaf voor het uitdiepen van de vaarwegen , de aanwas weg, weghalen van drijvende zompen. Hekkelen enz. enz.
jaar 1821 (18)
Mienis Aagje, Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Mienis Eefje, Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Mienis Jan, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van
18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Mienis Neeltje, Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Mienis Willem, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Miensma S. M. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk; 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)
Mienstra Wisse Lijkles te Doniawestal staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten
van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd
uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen info enz. jaar 1840 (4)
Mients Heine 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)
Mients Pieter, 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)
Mierink J. te Nieuwe Zijlen, 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)
Miersma Pieter Hettes, 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)
Miersma Joost H. 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)
Miersma Pieter Hettes, 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)
Miersma Pieter Hettes, 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)
Miesen van der Christiaan , gepensioneerd Tamboer Majoor , hij is ingeschreven in het Grootboek van Militaire Pensioenen
wegens zijn overlijden jaar 1820 (1)
Mietus Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Mignon J. D. Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit
van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de
Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A., jaar 1818 (3)
Mignon J. D. te Zandeweer, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
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bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Mijdam Jan 28 is zijn volgnummer en Asperen 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)
Mijhrberg M. Kapitein met het schip de Calcutta van Batavia naar Stockholm staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)

