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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index *
Mijnardi J. Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der 200 provincie Friesland als persoon die gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Mijnardi 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)
Mijnardi J. 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)
Mijnheer Klaas Aberts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Mijnheer Klaas Alberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske
tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar
1815 (5) dossier (9)
Mijnlief J. ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het aanleggen van
een aarden baan tot de bestrating van de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door Mijnlief J. te
Krimpen aan de Ijssel voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld Blokland Jan te Hardinxveld en Blokland Symen te Giessendam ,
verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver voor fl. 34. 000.= en gemijnd
door Kat A. J. te Hindelopen en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan te Lemmer , en voor het bouwen van
een Tolgaarderswoning de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te Franeer met borgen
Hoven van G. te Franeker en Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3
Mijnlief Jan wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een Proces Verbaal voor de bestrating des Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het
werk voor het aanleggen van een Aardebaan enz. jaar 1841 (5)
Mijnlieff Bonifacius Teunisz. Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van Schorren en
Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Liesveld Vonck E. ,jaar 1818 ( 3)
Mijnlieff J. Az----- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, een betaling van 2e termijn aan de aannemers Mijnlieff J. Az. Te Krimpen aan
de IJssel en Doorenbos P. te Oldeboorn jaar 1841 (1)
Mijntoma Yme Bontjes 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)
Mik D. J. Kapitein van Liverpool naar Zierikzee met het schip de Zeelust 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 is den 29e April bij het uithalen van het Queens Dok lek geworden en in het
dok teruggekomen om te lossen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Mik Jan---- Duijff Jan en Farque La Johannes in qualiteit als voogden over Klaas en Jan Mik wordt vermeld op een document van
het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz.
geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden
zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Mik Klaas---- Duijff Jan en Farque La Johannes in qualiteit als voogden over Klaas en Jan Mik wordt vermeld op een document
van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815
enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen
gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Mikkes Jan Michiels---- Mikkes Michiel Jans geboren te Oude Haske 31-10-1799 zoon van Mikkes Jan Michiels en Gerbens
Geertje het betreft een aanvraag voor een Extract van het Geboorte register enz. jaar 1824 (4)
Mikkes Michiel Jans geboren te Oude Haske 31-10-1799 zoon van Mikkes Jan Michiels en Gerbens Geertje het betreft een
aanvraag voor een Extract van het Geboorte register enz. jaar 1824 (4)
Mildam---- Waterschap Mildam Oudeschoot een dossier tot slootdemping met een tekening 2 maal en een Blauwdruk van de
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (15)
Militair Gezag------- Gaasterland, onderwerp: Interneringsdepot met in het najaar 1914, 2500 ingekwartierde Belgen, Militair
Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en Huisman J. te Wijckel, Pel, Commandant van de Belgische groep gehuwde
geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier jaar 1917 (21)
Militair gezag, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van
beleg verklaarde gebieden, hem wordt de toegang ontzegd en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk,
Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, jaar
1915 (3)
Militair Huis----- Gevangenissen: Leeuwarden Onderwerp : Nota van het vereischt Mobilair van het Burgerlijk en Militair Huis
van Verzekering benevens van de daartoe benodigde kosten enz. een lijst met inventaris en de kosten/waarde daarvan en een
zelfde lijst van de Gevangenis het Blokhuis genaamd , tevens een dito lijst van Provoostgebouw jaar 1825 (18)
Militaire Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; een onderzoek naar de toestand der Tucht en gevangenishuizen aldaar de
z.g.n. Huizen van Arrest, Huizen van Justitie, Provoosthuizen of Militairegevangenissen jaar 1821 (4)
Militairen ; Onderwerp een afschrift van de geplaatste advertentie in de Staatscourant waarin vermeld de pensioenen van de
gepensioneerde militairen enz. jaar 1819 (4)
Militie---- Amsterdam, 1e battaillon Infanterie Landmilitie een opgave met lijst van kleding van dit Batt. Zoals kledingstukken:
vesten, borstels, ruimnaalden, petjes enz. jaar 1814 (5)
Militie, een originele verlofpas op naam van Dijkstra Dirk Sjabes jaar 1824 (2)
Militie, Executie en Reglementaire bepalingen betreffende het uitloten van Soldaten enz. getekend in naam van Zijne Koninklijke
Hoogheid door Falck A. R. en Stralen v. Hendr’, jaar 1813 (5)
Militie, Onderwerp: Een staat van Kleding en verdere uitrusting stukken voor de manschappen van het Contingent Landmilitie
van Vriesland á 1770 man enz. jaar 1814 (9)

6393

143 + 167
02-03-1815

5995

37
14-01-1815
30-C
23-09-1824

6854

6859

2/C
16-11-1824

6397

694
29-07-1815

6859

2/C
16-11-1824

6691

246
00-00-1819
975/10
23-09-1839
206
31-03-1819

8211
6044

6645

896
08-11-1815

9126

735
17-04-1879
938
21-11-1814

5993

6632

6285

1262,
5e blz. van
kolommen
03-10-1814
1247- 44
18-12-1817

6425

37
20-01-1818

6383

61
02-04-1814

8257

70/1, 8
21-01-1840
865
08-11-1821

6076

6101

1344
25-12-1823

5711

1-a
28-08-1902

6084

678 en 679
16-07-1822
103
12-09-1917
671
13-07-1822

5675
6084

6090

80
25-01-1823

Miljou Gerlof wonende te Sneek geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij is opgeroepen tot de militaire dienst van
Rekenier te Sneek ofschoon hij weet dat het hem onmogelijk is door ongemak op de borsten overlegd een notariële akte enz. jaar
1815 (3)
Mill, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel
54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit vermeld is. Jaar 1815 (12)
Millet Antoine geb. 20-11-1801 Leersnoord, 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)
Milleville Jean Baptiste, geboren Commines 1798 , 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)
Millior Sergeant van de Indische Brigade 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)
Millot Antoine geboren Leersnoord 1801 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook 8
kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd
zijn. Jaar 1824 (6)
Miltvuur-- Lijst met 43 namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg,
Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)
Mimaut Alfred Henri Francois een verzoek te erkennen en toe te laten als Consul van Frankrijk te Rotterdam enz. jaar 1815 (5)
Min(ae?)s Hendrik M. de weduwe van, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd:
Staat van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en
eigendom overgang in het jaar 1819 (4)
Minden van J. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Minderhout A. Kzn. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in
Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)
Mindersma M. L.---- 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)
Minderts Aele, 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)
Minderts Jan de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814
no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Minderts Jan---- Jongh de Jan plaatsvervanger voor Minderts Jan in Schoterland in dienst getreden hij staat vermeld op een
Nominative Staat van Manschappen met 9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door Overlijden, Desertie of
andere omstandgheden op de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend
door de Commissaris Generaal van Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6)
Minderts Sijtze de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Minema Jan Minnes van Dantumadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten
van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Minen v.d. J. D. 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)
Minister van financien---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en Bepalingen
wegens de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der
Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn ambtelijke stukken zonder familienamen enz.
jaar 1823 (27)
Ministerie van Waterstaat Opgave der concessien van Tolheffing scheepvaart 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 (6) Dossier (14)
Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat----Bestek en Conditien wegens enige reparatien aan het Gouvenementshuis te
Leeuwarden tevens een Begrooting van Kosten met lakzegel van Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat (14)
Ministerie van Landbouw Schepen langer dan 44 enz. Een Telegram, jaar 1917
Ministerie van Marine---- Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en levering van 82.000 Nederlandsche Ponden Hard
Brood of Scheepsbeschuit deze voorwaarden beschrijven precies hoe het bereid moet worden en van welke producten enz. jaar
1822 (7)
Ministerie voor de Marine---- Marine: Bestek en Voorwaarden voor de levering van de na te noemen Revictualiering van s’ Rijks
Schepen en Vaartuigen van Oorlog benoodigde levensmiddelen en ziekenkosten enz. jaar 1823 (9)
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Mink Albertje vrouw van Dolstra Barteld, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
69/20, 2
Mink Arend Freerks te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve
nummer 80
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
20-01-1840
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
234
Mink Arij Johannes (Buitenlands) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de
06-03-1815
Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
1216-14, 1
Mink Berend Koops staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland
29-11-1839
van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen informatie zoals
in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander
onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
7-A bijlage 1 Mink Filippus, 257 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen Huis lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van
van Justitie
het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
26-03-1824
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)
69/20, 2
Mink Freerk de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
nummer 69
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
20-01-1840
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)
975
Mink Fritske * 31-12-1889 Oosterzee Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (3)
26-07-1917
9
Mink Fritske te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente
27-07-1917
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1917 (1)
729/5, 290
Mink H. W. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 1
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
69/20, 2
Mink Harmen Koops te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
nummer 21
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
20-01-1840
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen enz. jaar 1840 (6)
20 nr. 99
Mink Hessel G. plaatsvervanger van Schaaf Siebren Folkerts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering
29-03-1814
van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)
120
Mink Hessel Gerrits Fuselier gediend hebbende als plaatsvervanger bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Mil. en tot een gevPieter
24-03-1817
angenisstraf van 1 jaar en een boete enz. jaar 1817 (2)
938 blz. 5
Mink Hessel Gerrits Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
30-11-1815
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
307
Mink Hessel Gerrits is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
31-03-1815
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 375
50
Mink Hessel Gerrits, In naam der Hooge Overheid De Regtbank van Heerenveen heeft gewezen het volgende vonnis, dat
03-03-1817
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)
22-03-1825
Mink Hindrik Tussijn te Sneek staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820
11/1-C
met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar
1825 (5) (dossier13)
498/10, 3
Mink IJzaak namens zijn vrouw staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente
21-05-1841
Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren
en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
546
Mink J. H. Assessor van Leeuwarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
05-11-1817
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)
69/20, 3
Mink Jan Geerts te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan
nummer 41
den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske
20-01-1840
met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
69/20, 2
Mink Jan Jans te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
nummer 82
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
20-01-1840
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
584
Mink Klaas 20 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Artilerie 1 (behoort te Lemsterland en is present te
02-12-1817
Joure) 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)
211
Mink Klaas10 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e
15-05-1817
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)
69/20, 2
Mink Kornelis Hend’ks te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188andere personen genaamd Nominatieve
nummer 27
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
20-01-1840
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen enz. , jaar
1840 (6)
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Minke J. Kapitein op het Motorschip “Geziena” van W. A. Scholtens Aardappelmeelfabrieken te Groningen, ( een brief met
gedrukt briefhoofd.) heeft een vracht aardappelmeel van 2000 balen en wil via Harlingen enz. jaar 1915 (1)
Minkelers J. P. te Maastricht, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Minkema Abele Hendriks Brander in de Knijpe Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring
voor het gebruiken van een beslag kuip zonder vergunning o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1824 (7)
Minkema D. H. Veenbaas, hij ondertekend samen met 13 anderen ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de
Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (5) Dossier 68
Minkema , Brander in de Knijpe, een transactie van 50 gulden, jaar 1824 (2)
Minkema ….? te Knijpe 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)
Minkema A. H. Brander in de Knijpe, procesverbaal wegens het onwettig gebruik van een kuip enz jaar 1824 . (6)
Minkema A. H. , Brander in de Knijpe een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het
onwettig gebruik van zijn beslagkuip jaar 1824 (6)
Minkema A. H. van beroep Brander het betreft een retoer van een Proces verbaal en dat dezelfde bekeuring bij en der Branders in
Oldeboorne enz. jaar 1824 (4)
Minkema Abele Hendriks Brander te Knijpe als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de
processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9
febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden
vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en
Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92)
Minkema Abele Hendriks Brander te Knijpe een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824
(4)
Minkema Able Hendriks , Brander te Knijpe. Proces Verbaal van Bekeuring wegens een handeling zonder aangifte enz. Jaar 1824
(2)
Minkema Dirk H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Minkema Dirk H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Minkema Dirk H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Minkema F. A. te Knijpe, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Opsterland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Minkema H. A. te Knijpe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Minkema H. A. te Knijpe 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)
Minkema H. A. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer J. (Julius)
van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Minkema H. A. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert Berends)
Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Minkema H. A. te Knijpe 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)
Minkema H. A. te Knijpe 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)
Minkema H. A. te Knijpe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Minkema H. A. te Knijpe 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)
Minkema H. A. te Knijpe staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Minkema H. A. te Knijpe 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)
Minkema H. A. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf
in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (9)
Minkema H. A. te Knijpe 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)
Minkema H. A. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel in
de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (5)
Minkema H. A. 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
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)
Minkema H. A. te Knijpe, 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)
Minkema H. A. te Schoterland 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)
Minkema H. D. , Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag
betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)
Minkema H. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Minkema H. te Knijpe 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)
Minkema Hendrik te Rotsterhaule ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)
Minkema Hendrik,---- Westra J. te Veldwachter te Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder de
landarbeiders , en een vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. te
Bovenknijpe, Minkema Hendrik en Nijholt Keimpe, alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van enz. enz.
jaar 1916 (2)
Minkema in de Knijpe uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd
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)
Minkema K. te Friesche Palen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Minkema Kornelis Jans hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier
(27)
Minkema Kornelis Jans 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)
Minkemper Jan, geboren Haarlem 1791 , 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)
Minkes F. nr. 91 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)
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Minkes Gooikje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Minkes Jan heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
481, 7
Minkes Minke, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
06-06-1814
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
548
Minkes R. gehuwd met Kramer Johanna, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven
04-05-1918
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
42
Minkes Wieger, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
07-01-1915
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
584
Minks S. 3 is zijn volgnummer in de Stad Workum 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)
1316 lijst 3-L. Minks Wiebe Pieters te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
30-9
Minks Wijbe S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
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)
24-A
Minks Wijbe Zijtjes, Kastelein te Workum een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de Gouveneur van Friesland,
23-08-1824
Onderwerp; dat hij aan de commies Freni Jacob (ook een handgeschreven brief met zijn handtekening )heeft voorgeschoten een
som van fl. 80 met belofte dit maandelijks uit zijn tractement toen hij in 1823 naar Bolsward werd verplaatst te zullen afbetalen
maar ondanks verscheiden enz. enz. jaar 1824 (5)
19-A
Minks Wybe S. Kastelein te Workum verxzoek om een gedeelte van het tractement in te houden van de Commies Freni J. wegens
03-11-1824
een uitstaande schuld enz. jaar 1824 (4)
1751
Minkwit Vermeulen J. W. gehuwd met Jeu de Grietje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
06-10-1915
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
1645
Minkwit---- Vermeulen Minkwit Wilhelmus Jacobus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
03-09-1915
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
630-28
Minne Verwer---- Aukes Bouwe Glazenmaker en Jacobs Minne Verwer , Robijns Dooytje Kerkvoogd van de Martinikerk te
17-04-1815
Workum betaald hem voor het geleverd werk, Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te
Workum aangelegd in de jare 1645 enz. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum
schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit
is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de
Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken
enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
615-2, 34
Minnema ….? de weduwe te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
19-06-1840
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
45 en 46
Minnema ….? Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v.
10-02-1814
d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde wegens de Militienummer 149 heeft getrokken een zoon
is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor zijn moeder en zijn minderjarige
drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager enz. enz. tevens verklaard Rodenhuis ….?
dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is, alles te Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste)
van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz. jaar 1814 (4)
584
Minnema A. G. 22 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 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)
3-A
Minnema Albertus--- Mennema Pieter, Muziekmeeser te Amsterdam gedeeltelijk erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus
30-04-1824
jaar 1824 (2)
9-A
Minnema Albertus---- Minnema Pieter, Muziekmeester te Amsterdam verzoekt vrijstellen van boete; onderwerp nalatenschap van
11-05-1824
zijn broeder Minnema Albertus in leven te Sneek enz. jaar 1824 (1
6-A
Minnema Albertus.---- Minnema Pieter wonend te Amsterdam, erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus. Jaar 1824 (2)
20-05-1824
978-2
Minnema Anne hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
13-10-1815
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)
123, a-d
Minnema D. Gemeenteveldwachter en Gemeentebode te Schiermonnikoog, de aan hem verleende ontheffing van artikel 4 wil
124, 125
men intrekken enz. omdat hij buiten Veldwachter ook gemeentebode is enz. jaar 1918 (7)
18-04-1918
1240/7
Minnema D. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande
05-12-1839
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)
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Minnema D. 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)
Minnema D. 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)
Minnema de Wit Jan ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot
verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt
ook in genoemd Posthumus Swart W. H. Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts en Jans Leendert en Klazes Jetske en
Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan en Ploeg van der Martje Piers en haar man Rintjema Binne Tjerks, ten Oosten en
Zuiden Hendriks Reintje en ten Westen Durks Durk en ten Noorden de kerk van Augustinusga jaar 1821 (12)
Minnema de With Jan Griffier van den Vrederegter van het Canton Buitenpost , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit
document; Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel, Vlieland,
Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland,
hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken,
Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Minnema de With Janstaat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Minnema Doede M. te Tjerkwerd 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)
Minnema Douwe 31 jaar Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1914 (5)
Minnema Douwe Beverwijk Zijn benoeming als Veldwachter te Schiermonnikoog, jaar 1915 (5)
Minnema Douwe Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde
wordt samen met zijn broer Minnema Petrus Gosses provisioneel opgenomen in het gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz.
Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d. Joh’s van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3)
Minnema Douwe Schiermonnikoog Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Minnema Douwe te Schiermonnikoog, 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)
Minnema Douwe Turfschipper, jaar 1838
Minnema Eke 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)
Minnema Eke 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)
Minnema Eke 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)
Minnema Fokke, 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)
Minnema G.M. Geb. Sneek, laatst gewoond hebbende te Sneek. Korporaal 18-1-1837 Overleden te Fort de Kock , (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Minnema Goslijk 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)
Minnema Gosling 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)
Minnema Gosse D. , 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)
Minnema Gosse Douwes---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Armvoogden dezer stad voor het onderhoud van de kinderen van
Minnema Gosse Douwes enz. jaar 1816 (3)
Minnema Gosse Douwes 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)
Minnema Gosse Douwes 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 364
Minnema Gosse Douwes---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te
Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en
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Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra
Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)
Minnema Gosse Douwes wedhuwnaar van Dijkstra Matje Pieters---- Minnema Douwe Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes
gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde wordt samen met zijn broer Minnema Petrus Gosses provisioneel
opgenomen in het gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz. Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d.
Joh’s van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3)
Minnema Grietje 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)
Minnema Haije 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Minnema Haije 600 Aalsum 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)
Minnema Hein Hij staat vermeld in een staat berekening v n de huurwaarde der ongebouwde eigendommen in de gemeente
Nijland den 24-10-1818 opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)

Minnema Hein 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)
Minnema J. M. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Minnema J. M. 1e Lt. vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren voor de onderscheidene bataillons van den
Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Nes verzoekt enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Minnema J. M. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Minnema Jacob Minnes ---- Sluiter Jan Bernardus plaatsvervanger van Minnema Jacob Minnes staat vermeld op een lijst van
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)
Minnema Jacob Minnes e Haske, 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)
Minnema Jan Douwes---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te
Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en
Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra
Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)
Minnema Jan Gosses---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te
Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en
Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra
Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)
Minnema Jan Mines te Akkerwode, 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)
Minnema Jan Minne Armvoogd van Dantumawoude Rekening van Ontvang en Uitgave van het jaar 1812 (17)
Minnema Jan Minnes te Akkerwoude , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dantumawoude in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Minnema Jan Minnes hij wil vier tot vijf weken buiten de Grieteny en verzoekt daartoe de nodige vergunningen enz. jaar 1840 (3)
Minnema Jan Minnes hij zal tijdens de afwezigheid van de Grietman van Dantumadeel de functie van Grietman waarnemen enz.
jaar 1841 (4)
Minnema Jan Minnes te Akkerwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Dantumadeel enz. enz. jaar 1822 (3)
Minnema Jan, 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)
Minnema Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Minnema 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
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)
Minnema Jcob Klases * Amsterdam, 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)
Minnema Johannes E. 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

6262

978-2
13-10-1815

6262

978-2
13-10-1815

6257

410-8
28-04-1815

6262

978-2
13-10-1815

8257

66/2
20-01-1840
859-1+6
10-10-1815

6401

6087
6393
6262

975-11
19-10-1822
134
28-02-1815
978-2
13-10-1815

6271

574-3-A
06-07-1816

6871

22-03-1825
11/2-C

6871

22-03-1825
11/1-C

6864

26/1-C
no. 73
07-01-1825
922-1+4
09-12-1815

6402

6623

256
25-01-1814

6243

191-4
06-03-1814

5673

39
28-03-1901
44
06-06-1901
139
03-06-1897
864 + 893
30-10-1815

5673
5672
6645

6646

917
02-12-1815

9126

812-6
08-05-1879
95-32/a
25-01-1822
1081-8
09-04-1883
1043-8
1879/1880
6-A
20-05-1824

6078
9134
9126
6843

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)
Minnema Johannes 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)
Minnema Klaas 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)
Minnema Lieuwe E. 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)
Minnema Lieuwe 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)
Minnema M. D. (Minne Douwes) Assessor van Oostdongeradeel neemt de post van de Grietman waar tijdens zijn afwezigheid
enz. jaar 1840 (2)
Minnema Machiel staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd in de
Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Minnema Meindert Jinnes is vermeld op een staat als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Minnema Merk Minnes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Minnema Minne 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)
Minnema Minne Klazes, 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)
Minnema Minne Wiegers 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)
Minnema Minne Wiegers te Dantumadeel 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)
Minnema Minne Wygers te Dantumadeel 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)
Minnema Mulier F. J. M. 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)
Minnema Mulier Frederik Jan Mechiel---- Sybrandi Wytze Jans wordt voorgedragen voor de functie van Secretaris van
Buitenpost hij is nu als Lid van den Raad der Gemeente Buitenpost ter vervanging van Minnema Mulier Frederik Jan Mechiel
enz. jaar 1814 (1)
Minnema P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Minnema P. M. Gzn. Te Dokkum , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Admiraal Tromp“tot het Varen en
Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)
Minnema P. M. Gzn. Te Dokkum , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Tjerk Hiddes I “tot het Varen en Sleepen
in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
Minnema P. M. Sz. , directeur der Nieuwe Dockumer Stoombootmaatschappij te Dokkum een verleende vergunning (Wit) tot
Varen in Friesland met de “Admiraal Tromp “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (2)
Minnema Petrus Gosses---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te
Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en
Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra
Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)
Minnema Petrus Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde wordt
samen met zijn broer Minnema Douwe Gosses provisioneel opgenomen in het gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz.
Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d. Joh’s van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3)
Minnema Pier Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (5)
Minnema Pier Minnes wegens zijn overlijden wordt voorgedragen voor de post van zetter te Gorredijk Luxwolda Jan Sipkes en
Jong de Sytze Sybes jaar 1822 (3)
Minnema Pieter Jans te Murmerwoude ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)
Minnema Pieter Jans te Murmerwoude Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879 (3)
Minnema Pieter wonend te Amsterdam, erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus. Jaar 1824 (2)
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Minnema Pieter, Muziekmeester te Amsterdam verzoekt vrijstellen van boete; onderwerp nalatenschap van zijn broeder Minnema
Albertus in leven te Sneek enz. jaar 1824 (1)
Minnema Popke 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)
379
Minnema R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
03-06-1819
(3)
379
Minnema R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
03-06-1819
(3)
480
Minnema R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
06-07-1820
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Minnema R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
424-19
Minnema R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
1073
Minnema R. K.tot repareren der School, Toren en Dorpsopslag in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat
30-10-1814
der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814
(4)
1070-8
Minnema R. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
107-149
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
28-10-1840
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Minnema R. S. te Westhem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz. 11>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
398
Minnema R. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten
30-05-1818
daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
593-7
Minnema R. wegens geleverde Bouwmaterialen in de Brak te Holwert hij staat vermeld op de Staat der schulden van
10-06-1815
Westdongeradeel enz. jaar 1815 (2) dossier (8)
574-3-A
Minnema Rein, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot
06-07-1816
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)
56
Minnema S. M. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
02-04-1814
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
B Stuk 3
Minnema Simon Meinderts---- Jong de Klaas Wietzes te Raard hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of
29-11-1856
Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Klijn de Wiebren Jacobs te
Raard en Minnema Simon Meinderts te Raard enz. jaar 1856 (5)
Deel 2, 109
Minnema Simon Meines, Beurt en Veerdienst van Raard op Dokkum en Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
31-03-1859
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)
71/6 en 7-v
Minnema Steven te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de
27-01-1815
boedel van ---- Tibma Jouke Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter
huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van zijn bezittingen en
huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een
bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
755
Minnema T. M. Hij is een van de zetters der belastingen van Gorredijk en ondertekenaar van een handgeschreven brief met als
25-10-1817
onderwerp; onderzoek, betalingen, klachten enz. jaar 1817 (6)
410-10
Minnema Tade Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma
28-04-1815
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)
526-1, 8
Minnema te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
833-2
Minnema te Sijbrandahuis staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Dantuma(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
deel
(3) Gehele provincie (122)
978-2
Minnema Wieger hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
13-10-1815
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)
410-8
Minnema Wieger M. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude
28-04-1815
ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
399-13
Minnema Wieger, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
10-05-1814
Akkerwoude jaar 1812 (3)
22
20- Minnen v. J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters
10-1882
en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
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Minnen van E. 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)

Minnen van Jan E. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek
waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van
het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der
Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.
Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U. Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. , Hellinga C. S.
Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)
398 + 421
Minnen van Minne Engels---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te
30-08-1817
Dokkum en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor
zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en
zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e Gleistra J. A. dat hij drie
gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes Molenaar en Wind Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert
Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e
Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele
Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden 22-09-1811
oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)
30-C
Minnen van Piet geb. 10-06-1804 Amersfoort, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
23-09-1824
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)
495 + 498
Minnerts Doede---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van
23-05-1815
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)
173c
Minnertsga een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en
11-03-1820
Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (2)
02-02-1825 7- Minnertsga : er zijn in de maand November 1824 aangespoeld op de Zeestranden in de Grietenij Minnertsga vijf Greenen Balken
A
en Zeventien delen enz. opgave gedaan door de Grietman van Barradeel, Anema S. P. enz. jaar 1825 ( 3)
136
Minnertsga de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
03-03-1817
Barradeel ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2)
beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
874/5
Minnertsga---- Hettema H. P. betreft inwoners van Hallum en Minnertsga , onderwerp verzoek tot toelating van een Christelijk
04-09-1841
afgescheiden gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden enz. enz. jaar 1841 (5)
874/3
Minnertsga---- Hogendijk L. K. inwoner van Ferwerd , onderwerp verzoek tot toelating van een christelijke gemeente ook de
04-09-1841
toestemming van Willem II Koning der Nederlanden , ook Christelijk afgescheiden gemeente van Minnnertsga wordt genoemd
enz. enz. jaar 1841 (5)
113-a
Minnertsga, Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van
15-01-1916
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)
803-7
Minnertsma Minne Jacobs zijn wezen Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120) en Haskerhorne (20)
17-09-1816
betalen voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
140
Minnertsma Sjouke te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
06-07-1814
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
544,2
Minnes Antje te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde Ingezetenen van
15-06-1815
Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. (Paulus
Matthias) Predikant Jaar 1815 (4)
544,2
Minnes Antje te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde Ingezetenen van
15-06-1815
Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
525-A, 6
Minnes Berber---- Wierda Minne Minnes --- een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van mindere
21-05-1840
graden van het regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Dirks Stephanus en Minnes Berber en zijn
Signalement enz. jaar 1840 (2)
5-A
Minnes D. ----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie
16-06-1824
van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw,
Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum, Riemersma J. S. te Jorwerd,
Riemersma J. S. te Britswerd, Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A. te Oosterlittens, Wytsma G. A.
huisvrouw van Top H. te Irnsum, Wytsma J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)
988-3, 5
Minnes Dirk te Oosterbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 3
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
12-A
Minnes Douwe,--- Riemersma Antje Douwes gehuwt met Minnes Douwe, beide erfgenaam van Douwes Sieuwke, verzoeken
03-05-1824
vrijstelling van te betalen successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (2) jaar 1824
10-A
Minnes Douwe,---- Riemersma Antje Douwes huisvrouw van Minnes Douwe te Oosterend wettelijk erfgenaam van Douwes
08-05-1824
Sieuwke, zij verzoekt vrijstelling van te betalen enz. enz. jaar 1824 (1)
250
Minnes Douwe., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
00-00-1823
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker D.H.,
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Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans Smeding P.,
Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker
Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,
Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds, Greuve J. K. de, Pas, E. jaar
1823 (47)
Minnes Gettje huisvrouw van Ekkelboom Coenraad Mr. Bakker zijn geeft eerbiedig aan de rechtbank te kennen dat haar
echtgenoot zich dagelijks schuldig maakt aan misbruik van sterke drank en hij daardoor onbekwaam, en zij in de diepste aroede is
geraakt en zij de grootste bedreigingen enz. enz. enz. hij wordt dus dan ook opgesoten in een verbeterhuis enz. enz. jaar 1816 (8)
Minnes Grietje ----Ruiter Rinse Machiels oud 23 jaar zoon van Machiel Rinses en Minnes Grietje wordt vermeld op een
Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich
bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar
1814 (3)
Minnes Haije te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Minnes Hendrik (Weenmanren ) van beroep Schipper wonende op het Vliet onder Leeuwarden geeft met alle eerbied te kennen
dat hij op den 13e november 1813 op last van de toenmalige Maire der Stad Leeuwarden is gelast om om zijn persoon en Schip de
Twee Gebroeders te stellen ter dispositie v an Antonides Jan enz. maar dat hem geen penning van de vragtkosten zijn betaald enz.
jaar 1815 (2)
Minnes Hepke de weduwe 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)
Minnes Hiltje X Minne Lovius, jaar 1841 (4)
Minnes Hnedrik, 94 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)
Minnes Jacob, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude
jaar 1812 (3)
Minnes Jans, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (3)
Minnes Joh’s , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Minnes Marten staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van
den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van
Tjerkwerd Oneides C. , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders
Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen
genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Minnes Minne en Leeman Hendrik. Tabakdebitanten te Leeuwarden dat zij op 18 November j.l verzoeken aan de heer Tour Du,
en Pruisau de W. te Leeuwarden, een handgeschreven brief met de handtekeningen van . Minnes Minne en Leeman Hendrik.
Minne Minnes tekent dan als Minne Mennes jaar 1813 (4)
Minnes Minne---- Leeman Hendrik en Minnes Minne gewezen Tabaksdebitanten te Leeuwarden, dat zij de in November 1813
plaats gehad hebbende Revolutie en zo gelukkige ommekeer van zaaken met gemeen overleg met de heeren Tour Du ….? En
Puiseau ….? Als hoofden der administratie alhier de nog bij hun in voorraad zijnde Tabak tot verminderde prijzen hebben
verkocht teneinde alzoo het gemor en ongenoegen van het volk hetwelk reeds bedreigingen had geuit tegemoet te komen de goede
orde te handhaven en de rust te bewaren die reeds op het Heerenveen en in Sneek door het plunderen van de tabak magazijnen
enz. enz. verder tekent ook Spoelstra B. jaar 1815 (5)
Minnes Paulus, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Minnes Pauwlus, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (3)
Minnes S.? Hendr. ----. betreft levering ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5)
Minnes Sjoukje weduwe van Jellema J. J. te Marssum staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste
van den grooten weg van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Minnes W. te Akkerwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Minnes, Sjoukje weduwe van J. J. Jeltema een handgeschreven brief met handtekening , verzoekt verplaatsing van een regenbak
bij haar vorig jaar vernieuwde woning (met een tekening schaal 200 op 1) enz. jaar 1841 (7)
Minnesma M. J. de wezen 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)
Minnesma Merk Minnes---- Rodenhuis Commandant van de Schutterij der Stad Harlingen een brief aan de Gouverneur van
Vriesland Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar en dat Jonkman Jan Tjebbes
hebbende getrokken no. 14 aan den dienst heeft onttrokken en in deszelfs plaats gesteld Minnesma Merk Minnes no. 18 maar
doordat enz. dit document is mede ondertekend door Vierssen van P. O. President van de Militieraad 3e district Heerenveen jaar
1815 (8)
Minnesma Merm M. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
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Minnesma Minne Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz.
jaar 1815 (5) dossier (9)
Minnesma Popke M. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 130.= wegens het vervoeren van Ammunitie enz. enz. jaar
1814 (2) dossier (16)
Minniksma W. 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)
Minninga M. W. 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)
Minnnes Hendrik van beroep Schipper wonende op het Vliet bij Leeuwarden het betreft een geleide van het request van hem, met
eals bijlage en rapport van de heer Antonides J. door hem ondertekend en geadresseerd aan de Burgemeester van Leeuwarden
waarin ook genoemd wordt Asbeck van G. F. enz. jaar 1815 (4)
Minoir Paul 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;
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)
Minsen Folkert de weduwe 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)
Minses ….? De Sergeant , uit een huis bij het Schoenmakers Park, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
Minses Jacob P. , Onderwerp: aanslagen Personele en Mobilaire belastingaanslagen over het jaar 1820 Gemeente Gorredijk enz.
enz. jaar 1822 (2)
Minses Jan Minses----- Witteveen Jouwert Fredrik te Lemmer, hij neemt aan de herstellinging paalwerk te Tacozijl voor fl. 920
zijn borgen zijn Fekkes Anne te Hindelopen en Minses Jan Minses aan de Lemmer jaar 1817 (4)
Minses Sybe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
Minses Tjitske 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)
Minstra Andries staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in
de Gemeente Franeker aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Bogtstra
Jan der Diendstdoende Schutterij te Franeker enz. jaar 1816 (4)
Mintjes Haye, 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)
Mintjes Sjoerd en Meinte Ypes (wed.) te Westermeer, 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)
Mintsma Geeuke Minderts, 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)
Minzes Bartele 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
Minzes IJnze---- Rinsma Melle G. en Minzes IJnze van beroep Mr. Bakker, hij wordt vermeld als Debiteur op een staat van
uitgaven gedaan door den Schout van Wirdum i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814
(2)
Minzes Jan---- Veen van Douwe Tijmens en Minzes Jan Kooplieden in de Lemmer dat zij in de jare 1813 ten laste van de
Gemeente Lemmer hebben geleverd Kaarsen ter waarde van 21 guldens 14 stuivers en 4 penningen dat zij om betaling hebben
gevraagd bij de Schout maar dat hij dit heeft gewezen van de hand enz. zij verzoeken de Gouveneur van Vriesland dan ook enz.
enz. jaar 1815 (2)
Minzes L. Hij tekent als Gemeenteraads lid 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)
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Minzes Minze 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)
Minzes Wieberen de weduwe 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)
Minzinga Zijlstra Joh. J. , Beurt en Veerdienst van Oostermeer op Leeuwarden., hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)
Mir… de P. L. 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)
Mirandolle ….? te Breda Ouderling Classis van Breda 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)
Mirandolle ….? Te Breda Ouderling, 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)
Mirandolle F. J. te Breda Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Mirns en bakhuizen aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)
Mirns en Bakhuizen Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee
uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen en de
zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen,
Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)
Mirns en Bakhuizen---- Scholen, een aantal stukken die gaan over de school van Mirns en Bakhuizen die omstreeks 1780 is
opgerigt, over het tractement van de onderwijzer, over noodzakelijke verbeteringen van het schoolgebouw enz. enz. zoals kozijnen
enz. jaar
Misdorp Andries, 25 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)
Miserius Jacobus 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)
Mispelblom Beijer L. L. F Surnumerair te Leeuwarden, begeerd de post te Meppel jaar 1841 (1)
Mispelblom Beijer L. L. F. ----Tetrode P. waarnemer van het Postkantoor te Assen wordt in genoemd Mispelblom Beijer L. L. F.
als Surnumerair der Posterijen in Friesland enz. jaar 1841 (2)
Missing ….? 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)
Missing Leopold ---- Haisma T. (Tjalling) Maire van Bergum gesterkt met Sminia van Jotse Vrederegter van Bergum enz. ons
begevende naar het verlaten kantoor van Missing Leopold voorheen Registrateur en debiteant der zegels voor het Fransche
Keizerrijk enz. gehouden ten huize van Lodema Johannas (Rentenier) enz. en van welke gezegelde papieren wij enz. jaar 1813 (4)
Missing Leopold Frederic Gerard hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der
Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd
hebben. jaar 1817 (5)
Missing te Bergum (de heer) , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Mitchel David Engeland Schipper op de Gowlands, jaar 1837
Mitcheson O. Amsterdam Schipper op de Harvest, jaar 1840

Mixdrina Dirk naar de Oostzee, 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 1888 (2)
Mizaelles gebr. ---- 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 &
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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)
Mlder Klaas te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit i.v.m. de onteigening van zijn gronden voor de aanleg van de weg
naar Harlingen jaar 1841 (2)
Mobach G. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Mobach J. G. 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)
Mobach J. G., Fabriekant, 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)
Mobach J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat zij
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co.
Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft om met
de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder,
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende
het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een
advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur
Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Mobach Pieter Lieuwes 6 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)
Moberg C. J. Kapitein met het schip de Fortuna voor Antwerpen 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)
Mobius Paulus Johannes, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de
grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op de
grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont
Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken
Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe Piers de
erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,
Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus
Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring
en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Mocanus Gerr. Dirks, Ameland, 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)
Moco P. van Arnhem staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F.
(Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Moddergat BuurmansKlaas Aukes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 344, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Groen Bote Foppes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 353, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat PilatHendrik Jans Visser Rechtsvermoeden Overlijden No. Staats Courant 342, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat , de grote ramp , jaar 1883 (2)
Moddergat Auke Aukes de Vries, jaar 1839
Moddergat Basteleur Martje Douwes Weduwe Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 343, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Dijkstra Sjoerd Johannes Betreft de Ramp 1 Brief, jaar 1838

Moddergat Douma Jeltje Douwes Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 348, Krantenartikelen betreffende de Ramp
met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824 op de zandplaat Den Bosch waarvan de naam
onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1884 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Basteleur Gerben †1902 , Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot
van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1902 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Alg. Handelsblad/ Nw.Amsterdamse Courant, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1897 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Alg. Handelsblad/ Nw.Amsterdamse Courant, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1893 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Alg. Handelsblad/ Nw.Amsterdamse Courant, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1894 (dossier)
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Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Fries Dagblad, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1958 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1958 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1906 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant Klaas Post 89 jaar, Krantenartikelen betreffende
de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant Jan Jongendijk 89 jaar, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant Klaas Houkes Dijkstra 89 jaar, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1918 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1908 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over het jaar 1953 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1883 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1883 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Nieuwe Rotterdamsche Courant, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1883 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Oostergo Alg. Nieuwsblad, Krantenartikelen betreffende de Ramp
met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1885(dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Vergunning voor de bouw Van het Monument, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883 (dossier)
Moddergat en Paesens De Ramp van 1883Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1958 (dossier)
Moddergat en PaesensDe Ramp van 1883 Basteleur Gerben †1902 Krantenknipsels Fries Dagblad, Krantenartikelen betreffende
de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1958(dossier)
Moddergat en PaesensDe Ramp van 1883 Krantenknipsels Fries Dagblad, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over het jaar 1953 (dossier)
Moddergat en PaesensDe Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)
Moddergat Groen Bote Hilles Visser Rechtsvermoeden Staats Courant Overlijden No. 347, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Groen Jeltje Klazes Weduwe Visser Rechtsvermoeden Staats Courant Overlijden No. 349, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Groen Tjeerd Sytzes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 348, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Lei Frederik Martens Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 357, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Lei Marten Frederiks Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 350, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Mans Eelkje Willems Weduwe Pilat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 342, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Meindersma Sepkjen Wiltjes Weduwe Steensma Rechtsvermoeden Overlijden N Staats Courant o. 346,
Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Paesens, Urk en Zoutkamp De Ramp van 1883 Krantenknipsels Nieuwe Rotterdamsche Courant, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883 (dossier)
Moddergat Post Aukje Tietes Weduwe Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 355, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Post Frederik Waeltjes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 354, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Post Rinske Aans Weduwe Groen Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 353, Krantenartikelen betreffende
de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Steensma Fopke Fopkes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 346, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Aafke Pieters Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 341, Krantenartikelen betreffende de Ramp
met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Bote Sipkes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 356, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Elisabeth Cornelis Weduwe Visser Staats Courant No. 356 , Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Hendrik Pieters Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 343, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Jantje Douwes Weduwe Groen Leeuwarder Courant Staats Courant No. 347, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Jasper Pieters Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 355, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Pieter Jans Schipper Betreft de Ramp, jaar 1838

5978
5978
5978
5978
5978
5978
5994

6025
8257

9182
9180
8225

9180
6022

6838

6838

5994
9921
9187
6418

01-11-1838
25-01-1887
13-01-1887
25-01-1887
13-01-1887
25-01-1887
13-01-1887
25-01-1887
13-01-1887
25-01-1887
13-01-1887
25-01-1887
13-01-1887
1028
21-12-1814

573
14-08-1817
69/20, 2
nummer 5
20-01-1840
243
01-02-1916
420
05-03-1915
1253-13, 22
10-12-1839

420
05-03-1915
328
19-05-1817

7-A bijlage 2
Vrouwen
Huis van
Justitie
26-03-1824
7-A bijlage 1
Vrouwen
Correctioneelen
26-03-1824
1034
23-12-1814
30
19-10-1882
1475
05-10-1918
255-B
01-06-1817

8356

328/27- 6
03-04-1841

6643

753, blz. 3
kolommen
11-09-1815

Moddergat Visser Taeke Pieters Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 341, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Thaeke MontesVisser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 349, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Tietje Tietes Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 350, Krantenartikelen betreffende de Ramp met
de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Visser Tietje Tietes Weduwe Lei Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant no. 357, Krantenartikelen betreffende
de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Vries de Dirk Wytzes Weduwe Post Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 354, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat Vries de Eelkje Eintes Rechtsvermoeden Overlijden No. 344, Krantenartikelen betreffende de Ramp met de
Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Moddergat, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden een
sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz,
enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim
Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts Commies bij het
korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur, Kromsigt
Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen
goederen op te kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda
Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum, Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??)
kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen
woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)
Modderman ….? Inspecteur bij de convoyen en licenten in het district Harlingen met als onderwerp de draaihekken op de dijk die
geheel langs de zee loopt enz. jaar 1817 (2)
Modderman Andries Joh’s te Rotserhaule de weduwe 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)
Modderman Derk te Rotterdam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Modderman Gerrit, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Modderman H. 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)
Modderman Hylke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Modderman J. R.---- Burghgraaf Wilke Jacobs, 30 jaar en de jongste zoon van den Oud Kapitein Burghgraaf F. H. te Gaast
wonende hoe dezae zijn vader voor 1795 gediend heeft en door dit beroep kon hij zijn vrouw en 8 kinderen een fatsoenlijk
bestaan geven maar door de revolutie heeft hij enz. enz. hij heeft daarna gewerkt bij de prefect Modderman Jonkheer J. R. en als
eerste klerk bij de advocaat Eekhout G. W. en wederom als klerk bij de heer Wildeboer E. K. enz. enz. en hij verzoekt nu voor
zijn vader een andere post enz. jaar 1817 ( 5)
Modderman Klaaske, 16 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)
Modderman Klaaske, 300 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)
Modderman Matthijs, 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)
Modderman Minne Andries, Veldwachter te Rotsterhaule gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Modderman Minne, 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)
Modderman Willem Jans 545 Houelde? Kanton Oudeberkoop is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Modders H. nr. 163 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)
Moed Beene Roelofs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815
(5) dossier (9)
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Moed Beerend Klazes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Moed Berend Klases staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815
(5) dossier (9)
Moed de Taede Pieters bewijs van vrijstelling der Militie jaar 1814, 1815. , jaar 1824 (1)
Moed de Thijs 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)
Moed de Thijs Pieters te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Moed Grietje Klases huisvrouw van Jong de Berend Hylken staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde
ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J.
H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Moed H. Jans ----Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de
Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig de heer Grietman van
Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een 2e aanbod enz. enz. tevens aanwezig
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland verder aanwezig de leden van de kerkeraad die
teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans,
Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes, jaar 1822 (6)
Moed H. Jans lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het onderhoud
der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en de bedragen van afkoop
enz. enz. jaar 1822 (6)
Moed Harmen, 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 Overijssel jaar 1818 (4)
Moed Hendrik Roelofs 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)
Moed Klaas Roelofs de weduwe Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Moed Klaas Roelofs de weduwe staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)
enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Moed R. Jans ----Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de
Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig de heer Grietman van
Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een 2e aanbod enz. enz. tevens aanwezig
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland verder aanwezig de leden van de kerkeraad die
tekenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans,
Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes, jaar 1822 (6)
Moed Roelof , komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Moed Roelof B. te Lemsterland 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)
Moed Roelof Jans Veenman te Haskerdijken. Onderwerp; wegens ingediende reclame voor ongebouwde eigendommen enz. jaar
1824 (4)
Moed Roelof Jans wonende te Haskerdijken 1e Luitenant bij de 5e Comp. 5e Bat. Landstorm te Heerenveen (arrondisement)
wordt voorgedragen voor ontslag en dit wordt verleend omdat hij niet geschikt is als officier enz. hij gaat weer terug naar de enz.
en dat de Sergeant Lieuwes Lieuwe Murks in de plaats van den 2e luitenant welke de 1e luitenant plaats enz. en dat in zijn plaats
weer de Sergeant Willemsma Haje (schoolonderwijzer te Haskerdijken) wederom Sergeant Majoor enz. jaar 1814 (2)
Moed Roelof Jans, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan
Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is
opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig
de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)
Moed Roelof Klases staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815
(5) dossier (9)
Moed Roelof Klazes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Moed Roelof, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Moed Roelof, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Moed Tiemen H. te Oudehaske Een afschrift van gedaan arrest(beslaglegging) door den Deurwaarder Canerinus Joh. Een
beschrijvinsbiljet met de schuld en de beschrijving van de boedel waarop beslag is gelegd jaar 1824 (4)
Moedema M. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Moedh Roelof Jans , Tapper te Haskerdijken, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met
informatie jaar 1841 (2)
Moedt Beene B. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
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Moedt Berend Klazes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Moedt H. J. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en hoofden der
huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren en te
benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te
Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
Moedt Hendrik Jans Veenman te Haskerdijken, het betreft zijn Request met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening
waarin verder genoemd zijn borg Wiersma Wobbe Hijlkes en de Assessor der Grietenij Schoterland Sluis van der J. jaar 1841
(12)
Moedt J. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over
den dienst 1830-1840 in de Gemeente Haske in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Moedt Klaas de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Moedt R. Jans Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en hoofden der
huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren en te
benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te
Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
Moedt Roelof Jans 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
Moedt Thijmen de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Moei Beene Roelofs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Moel Anna, 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)
Moelinge GerritBolsward Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Moenaal Jelle, 1 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)
Moench 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)
Moens---- Bernelot Moens S. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Moens Bernelot---- Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is
voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen ook genoemd de heer
Robinson ….? En Moens Bernelot dat aan hen dat ook is verleend enz. jaar 1847 (5)
Moens J. M. te Zierikzee Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Moens S. Bernelok de firma Gebr, Moens te Harlingenis 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)
Moens Simon Bernelot---- Draak den D. Veehandelaar te Schiedam wonende , handelende onder de firma van Pool en Comp.
daarbij zich beklagende over de belemmering welke door den Commissaris van Police der Stad Harlingen wordt toegebragt in de
dienst van het stoomschip Loch Rijan enz. enz. en Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen en Moens Simon
Bernelot enz.jaar 1846 (37)
Moens Simon Bernelot houdende verzoek om uitstel van de inzending van reglementen stoombootdienst tussen Harlingen en
Londen enz. jaar 1846 (6)
Moens Simon Bernelot te Harlingen Stoomboot Dienst tussen Harlingen en Londen verzoeke een reglement enz. verder
correspondentie en aankondiging van staking van de dienst enz. jaar 1847 (26)
Moens Simon Bernelot te Harlingen strekkende bekoming van een vergunning tot het aanleggen en uitoefenen ener
stoombootdienst tusschen Harlingen en London vice verca jaar 1846 (1)
Moens Simon Bernelot te Harlingen. Onderwerp: het in de vaart willen brengen van een 3e stoomboot tusschen Harlingen en
Londen met de naam Mountainier met als Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip ongeschikt enz. jaar 1846
(12)
Moens Simon Bernelot, Robinson A. G. en de stoomboot tusschen Harlingen en Londen met de naam Mountainier met als
Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip ongeschikt , maar het zijn engelsche schepen en daar wel
goedgekeurd ook worden de twee andere schepen de Magnet en Rapid genoemd enz. jaar 1846 (4)

3584

74 t/m 81
08-09-1846

8375

708-5_15
20-07-1841

6671

54 blz. 3
22-01-1818

8280

526-1, 15
22-05-1840

6017

768
26-12-1816
50-51
07-12-1814

6390

5994
8356

6090
6017
6015
5992

999/18
12-12-1814
328/27-3
03-04-1841

54
17-01-1823
777-b
27-12-1816
614
14-10-1816
789
08-10-1814

8161

79-4
22-01-1839

6671

54 deel 2
blz. 7
22-01-1818

6671

54 blz. 6
22-01-1818

6671

54 blz. 12
22-01-1818

6655

399 blz. 2
29-08-1816

5674

84
20-11-1909

6418

255-A
00-05-1817

6407

198-1-2-3
04-05-1816

8257

69/20, 3
nummer 40
20-01-1840

Moens Simon Bernelot.---- Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen met een stoombootdienst van Harlingen
op Londen onder directie van Robinson A. G. te Londen wordt ook vermeld Moens Simon Bernelot. Onderwerp; de gegeven
concessie maar nog geen reglement enz. jaar 1846 (30)
Moens 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)
Moens te Zierikzee Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde
Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Moer v.d. A. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 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)
Moer van de I. J. voor vacatie gelden, wordt vermeld op een Ordonnancie ten zijne gunste enz. jaar 1816 (1)
Moer van de J.---- Alberts Jan thans dienende onder het 13e Bataillon Inf. van Linie in Garnizoen te Amsterdam , bij terugzending
van zijn request (aanwezig) schrijft de Burgemeester van Sloten dat wij ons niet genoeg kunnen verwonderen over de
onbeschaamdheid van dezen rekestrant en desselfs huisvrouw Heerman Sophia enz. deze Jan Alberts is door de heer Maire Moer
van de J. in de maand Mei 1812 aangenomen als Kustkannonier voor de gemeente Sloten voor een somma van vijf Hondert Car.
Guldens voor die vijf jaar verder is hij ontslagen door de toen residerende Maire Visser R. J. (Ruurd Jacobs) enz. enz. jaar 1814
(4)
Moer van de J. de weduwe , te Sloten, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar
1814 (2) Dossier (19)
Moer van der A. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Moer van der J. J. een ordonnantievoor het assisteren bij de Militaire raad in 1822 enz. jaar 1823 (1)
Moer van der J. J. hij ondertekend een briefje betreffende een Ordonnantie enz. jaar 1816 (1)
Moer van der J. J. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1947 ad. f. 42.= enz. jaar 1816 (1)
Moer van der Johannes---- Keuchenius Gosuinus hij is ontvanger der directe belastingen te Koudum en wordt in Civile Gijzeling
overgebracht en omdat zijn afd. niet stil kan staan wordt voorgesteld als zijn opvolger Gerlsma Sicco thans Vrederechtere te
Hindelopen en Reneman Frederik Zacharias thans Schout van de Gemeente Balk. Ook een staat van dienst van Reneman Frederik
Zacharias, wordt ook genoemd wijlen Moer van der Johannes, Ook een staat van dienst van Gerlsma Sicco, jaar 1814 (6)
Moerdijk C. , Fort Bath is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren,
Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte
waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2)
dossier (8)
Moerell P. A. J. te Voorthuizen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Moerell P. A. J. te Voorthuizen 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)
Moerell P. A. J. te Voorthuizen 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)
Moerell P. A. J. te Voorthuizen, 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)
Moerke L. ----Stoomboot op het Meppelerdiep ramde de stoomboot de “Telegraaf” en met suikerpenen geladen Tjalk nabij de
scheepswerf van de Gebroeders Dieuwes, de schipper zijn naam is Moerke L. uit Sappemeer enz. enz. wordt vermeld in
Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)
Moerman Adrianus 259 is zijn volgnummer en het Eiland Rozenburg 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)
Moerman Geert Andries 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)
Moerman Geert Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
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Moerman Geert 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
Moerman Harmen Jans, 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)

3699

A-16
15-02-1834

Moerman Jan Geerks, 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)
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Moerman Jentje Jacobs , plaatsvervanger voor Vrieze de Eitje Halbes, 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)
Moerman Pieter 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 den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet, jaar 1818 (3)
Moerman Wytze Andries 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)
Moeselaar Jacob, 159 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)
Moespot Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief aan
de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl Moespot door de zware
overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van Steenwijk
aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz. jaar 1825 (3)
Moet B. K. te Haske een procesverbaal wegens het verveenen zonder Concente gaat een transactie aan ter voorkoming van enz.
jaar 1824 (4)
Moet G. R.---- Roelofs Swaantje weduwe van Moet G. R. zij komt voor in een document van staat der veranderingen der
ongebouwde eigendommen als volgt: dat haar land niet moet zijn bezwaard 12 flor. En 2 stuivers maar met enz. enz. en dat het
land dat zij aan Kempe Dirk heeft verkocht zijn bezwaart met enz. enz. jaar 1820 (2)
Moet Gerrit R. 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)
Moet Jan Roelofs---- Hoop Albert Hanzes en Moet Jan Roelofs Veenlieden onder Nijehaske, betreft een verschuldigd bedrag aan
de belastingen van beide gedekt door een Hypotheek voor notaris W. B. Kool van Heezens te Heerenveen enz. jaar 1824 (2)
Moet Jan Roelofs Veenbaas op de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met zijn handtekening een request wegens
verschuldige accijns op turf , jaar 1824 (2)
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Moet Jan Roelofs Veenbaas te Nieuwe Haske, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; hij kan de impost op
turf van fl. 549,00 niet betalen en dient een request in , jaar 1824 (3)
Moet Roelof ---- Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad enz. gerepresenteerd door voorgenoemde
heer der registratie der Domeinen, ter eenre zijde Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs Veenlieden en Boetje Auke
Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen Jonkheer Valerius Lodewijk en Abinga van Humalda Jonkheer Idserd
Onderwerp: voor het daadelijk herstel van der Kerk en Toren der Hervormede gemeente van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2)
Moet Roelof Jans---- Willemsma H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde
gemeente en hoofden der huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te
commiteren en te benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje
Auke Klazes alle te Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar
1823 (4)
Moet Roelof Jans, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan
Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is
opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig
de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)
Moezelaar Asger, 838 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)
Moezelaar Cornelis, 480 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)
Moezelaar Jacob, 479 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)
Mogge Muilman W. F. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers
van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar
1815 (2)
Mohrman C. Handgeschreven brief van de Winkelier en Inlandsche Kramer, jaar 1840
Moir Johannes Rotterdam Oost-Indie Zeeman, jaar 1838
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Mokma A. 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)
Mokma A. 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)
Mokma A. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Mokma A. A. 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)
Mokma Anne A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Mokma Anne Andries 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)
Mokma Anne Andries wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement
omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den
Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz.
jaar 1841 (5)
Mokma H. J. , Hij tekent als Gemeenteraadslid van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur
op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810,
1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Mokma H. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Mokma H. J. de weduwe te Hiaure 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)
Mokma H. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Mokma H. Jacobs Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Mokma H. Jacobs, 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)
Mokma S. H. te Ternaard 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)
Mol A. H. wonende te Tjalleberd hij heeft gereclameert tegen zijn aanslag op het regt van patent dienst 1836 als winkelier en als
brood en beschuit verkoper enz. jaar 1837 (5)
Mol Anne Douwes * 1792 Bolsward wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris
Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren
en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in
de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn
Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Mol de Gerrit 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)
Mol de Gerrit nummerverwisselaar voor Bleeker Johannes , 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)
Mol Douwe 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)
Mol J. D. 29 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)
Mol Jacob de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Mol Jacob Jacobs ---- Heite Wiecher Klaas . een brief van de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in het Arr. te Heerenveen
dat de Schout van Tjallebert nadat deze geïnformeerd had bij de Schout van Giethoorn (deze brief is ook aanwezig) dat
eerstgenoemde bij de loting voor de Landmilitie te Heerenveen is gevallen het lotnummer 191 maar dat hij zich in Giethoorn had
laten inschrijven voor de Landstorm en daar no. 51 heeft bekomen enz. ook Mol Jacob Jacobs heeft nummer 1438 gekregen,
maar dat zij als Turfgravers enz. enz. jaar 1814 (5)
Mol Jacob Jacobs , Veenbaas te Luinjeberd, onderwerp een teruggezonden missive met als onderwerp Turf. Jaar 1824 (4)
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Mol Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjeberd, een beslaglegging op enig turf weens verschuldigde impost op de turf en er is door
Zwart Wilt Hayes Korenmolenaar in het Meer, vind dat de afgegraven turf in hem eigendom behorende grond is afgegraven jaar
1824 (3)
Mol Jan Haaijes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Mol Jan, Fuselier 7e Afdeeling Infanterie * 07-05-1819 Kampen, 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)
Mol Joh’s te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Mol Johannes Wilhelmus 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)
Mol Koop Jans, Veenbaas. St. Jansga Onderwerp: Proces Verbaal van Bekeuring wegens een handeling zonder aangifte enz. Jaar
1824 (4)
Mol Moncourt de S. S. Schoolonderwijzer te Woudsend een request van hem aan de Gouveneur van Vriesland, Onderwerp een
voorstel van de gemeeneraad van woudsend uit juli 1811 en dat hij kinderen tot buiten de armenstaat behorende enz. enz. e dat de
armvoogden weer weigerden te betalen voor schoolgeld enz. jaar 1814 (3)
Mol Rein, zijn vrouw te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Mol Reinder J. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Mol Roelof Meines 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)
Mol Roelof Meines 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)
Molanus `a Doedens H. te Oude Pekela-A. Oud Ouderling Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Molanus ….?---- Hardonk …. Van beroep Grensjager er wordt naar Balum op Ameland geschreven dat hij zo spoedig mogelijk
daar een woning krijgt heden woont hij n og te Nes, ook genoemd Majoor Munck, de controleur Simon en Ontvanger Molanus ,
jaar 1822 (3)
Molanus ….? op Ameland een aantekening betreffende een pakket, jaar 1822 (1)
Molanus a Doedens A. te Oude Pekel-A, 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
Molanus a Doedens H. (Mr.) te Oude Pekel-A, 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)
Molanus a Doedens H. in Oude Pekela-A. Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Molanus à Doedens H. Ouderling te Oude Pekela-A tot Classificaal Gecommitteerde 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)
Molanus a Doedens H. te Oude Pekel-A 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)
Molanus a Doedens H. te Oude Pekel-A 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)
Molanus a Doedens H. te Oude Pekela-A. Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Ouderling wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
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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)
Molanus á Doedens te Oude Pekela Oud Ouderling, 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)
Molanus a Doedens te Oude Pekel-A, 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
Molanus de G. Oud Ontvanger der In en Uitgaande rechten en Accijnsen te Amland schrijft en ondertekend een brief betreffende
betaalde registratie enz. jaar 1820 (1)
Molanus G. D. ---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis enz. met
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)
Molanus G. D. , 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)
Molanus G. D. staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt voorgedragen als Kapitein maar hij is weigerachtig
gebleven enz. jaar 1840 (4)
Molanus G. D. 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)
Molanus G. D., 17 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie
ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en
Heerenveen, met vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Molanus G. D?. ---- Bontekoe Jan is een gedeserteerde kolonist en als zoodanig vermeld op den Mutatiestaat en hij zoude zig
bevinden te Minnertsga, de Armenvoogden van Minnertsga vragen metb uitgedrukt verlangen dat de betrokken jongeling van
weder opzending mag worden geaccondeerd, de originel brief van de Armrnvoogd zit in het dossier en is ondertekend door
Molanus G. D?. , Faber R. C. , Wetterauw C. K. enz. jaar 1840 (4)
Molanus G.---- Scheltema Jan schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur hij geeft met onderdanigheid te kennen dat hij
woonachtig is op Nes op Ameland als door den heer Oven van J. C. Cargadoor te Amsterdam enz. gekwalificeerd zijnde
geworden om de geborgen Takelagie van het verongelukte Smakschip de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels Berend zo spoedig
mogelijk te verkopen enz. ook een brief ondertekend door de gebroeders Hooglandt die schrijven dat aan boord een vaatje krijt
was aan het adres van Landt Lorentz te Rensburg ook ondertekend Molanus G. Ontvanger en Snoek P. J. Commies der in en
uitgaande regten en accijnsen een brief jaar 1820 (10)
Molanus G.----Bosch Jan Willem . , Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met zijn handtekening,
onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de G. J. (Gerbrand Jans)
(assessor) is toegezegd de post van Koster der hervormden en schoolonderwijzer, in tegenwoordigheid van Heeckeren van W. R.
J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en Vellema A. D. Kastelein te
Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert Gribberts, Germs Douwe,
tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de provincie Groningen enz. enz.
jaar 1824 (6)
Molanus Geert Dirks te Barradeel 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)
Molanus Geert Dirks, Onderwerp betrekkelijk de Borgtogt in de rentegevende schuld enz. jaar 1840 (2)
Molanus Gerrit Dirks te Ballum op Ameland, 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)
Molanus Gerrit Dirks zijn benoeming als Ontvanger de Indirecte Belastingen op het Eiland Ameland jaar 1817 (2)
Molanus Gerrit Dirks, 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)
Molanus, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en
Accijnsen te Gorredijk, Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma,
Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke.
Molema & Boon , Bruinsma Pieter te Leeuwarden, geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende brief dat zijn
nieuwe boot de “Veehandel IV gebouwd op de werf van Boon en Molema Fabrikanten te Hoogezand ongeveer 1 mei in de vaart
zal enz. enz. Jaar 1892 (11)
Molema & de Kock & Boon Scheepswerf te Hoogezand Betreft een te laten bouwen van een boot Door Bruinsma Pieter
dezelfde afmetingen als Stoomboot de Hunze II jaar 1890 (7)
Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te Hoogezand Geeft verklaring af dat in 1888 genoemd schip van
Rotterdamse St.Boot My. nieuw was De Hunze jaar 1891 (5)
Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te Hoogezand Geeft verklaring af dat in 1888 genoemd schip van De heer
Plantenga H. P. St.Boot My. nieuw was De Libra jaar 1891 (5)
Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te Hoogezand Geeft verklaring af dat in 1888 genoemd schip van De heer
Jong de P. Pzn. St.Boot My. nieuw was De Stad IJlst jaar 1891 (5)
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Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te Hoogezand Geeft verklaring af dat in 1888 genoemd schip van De heren
Bakker en Hoekstra St.Boot My. nieuw was De Eendracht jaar 1891 (5)
Molema de Cock & Boon---- Hoekstra en Bakker, de Fabrikant Molema de Cock Boon van Schepen te Hoogezand Geeft
verklaring af dat in 1888 genoemd schip van de heren Bakker en Hoekstra St.Boot My. nieuw was De Eendracht jaar 1891 (5)
Molema Landeweer en Stemmer gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met de motorboot “Mercurius”
enz. enz. (vergunning Oranje) Jaar 1911 (1)
Molema Landeweer Fa. Scheepswerf---- Munniksma T. te Haarlem, Kapitein op het Stoomschip de “Opposant” een
handgeschreven brief door hem ondertekend hij enverzoekt een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te
mogen varen om op de machinefabriek Scheepsbouwwerf van de firma Molema Landeweer te Leeuwarden enz. jaar 1912 (5)
Molema Roon & Co. Scheepswerf te Hoogezand deze bouwd het schip voor Bakker Albert Sjoerds en Hoekstra Pieter Jolles voor
drie geregelde stoombootdiensten Langweer-Sneek Langweer-Joure en Langweer-Leeuwarden met het schip de Eendracht jaar
1880
Molema-Boon & de Cock, te Hoogezand een verleende vergunning (Wit ) voor het schip de “Oostzaan III“ tot het Varen in
Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
Molemaker H. F. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de
Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Molemaker H. F. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de
Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Molemaker H. F. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Molemaker H. J. hij tekent mede hier navermelde document; Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga Hij
schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden al zijn onroerende en roerende
goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz.
enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes, tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan
de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)
Molemaker Klaas Willems tre Grave overleden op 2-6-1839 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 info enz. jaar 1840 (4)
Molemaker? G. te Gerkesbrug, Kollumerland en Nieuwkruisland 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 Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de
uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Molen---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop te
Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van Johan
Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen het Proces
Verbaal enz. jaar 1825 (8)
Molen---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop te
Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van Johan
Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen het Proces
Verbaal enz. jaar 1825 (8)
Molen bij de Abraham 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)
Molen---- Borkes Tabe Johannes te Makkum, aldaar opgerigt een Molen ter maling van Tarwe en Rogge enz. jaar 1822 (1)
Molen de Charle Louis Nicole staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Heerenveen in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Molen de Hoop te Sneek--- Meulen van der Siebolt Thomas Korenmolenaar op de Hoop te Sneek, een gesloten transactie ten
einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (2)
Molen E. D. 8. is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Molen----- Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide Korenmolenaars en Tappers verzoek
om enz. enz. jaar 1815 (4)
Molen H. K. de erven hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Molen----- 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)
Molen---- Os van J. Opzichter bij de Korenmolen te Rottevalle hij verzoekt om pensioen en hem wordt dat toegestaan met fl. 25.=
per jaar enza. enz. jaar 1823 (2)
Molen---- Pape N. T. te Noordwolde , een reclamatie betreffende het stilstaan van zijn Molen enz. enz. jaar 1819 (2)
Molen Petrus Wiebes Bakker te Drachten verzoekt teruggave van betaalde dubbele rechten jaar 1824 (4)
Molen---- Rodenhuis Ype Pelmolenaar te Harlingen Onderwerp; aangifte en gebruik van een paard voor zijn werk enz. jaar 1824
(4)
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Molen te Harlingen, ---- Wijga Enne Korenmolenaar te Harlingen een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een
bekeuring wegens onrechtmatig vervoer van graan, jaar 1824 (3)
Molen te Hijum----- Mulder Pieter Baukes, thans Kastelein bij Leeuwarden letter M. no. 247 vroeger pel en rog molenaar ,
Korenmolen een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (2)
Molen te IJlst---- Heeg, een getekend kaartje waarop de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk, de met en stippellijn aangeven grens van
Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van
Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4)
Molen v.d. R. S. te IJlst , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang IJlst enz. enz.
jaar 1822 (3)
Molen v.d. C. W. Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de Gedeputeerde
Staten van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene
Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn,
Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H.
F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
Molen v.d. Durk Luitzens Opzigter te Kortwoud, Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het Gemaal te
Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Molen v.d. Egbert Egbertus, 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)
Molen v.d. Haaye 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)
Molen v.d. Henne Sjoerds te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz.
in te vorderen, jaar 1817 (9)
Molen v.d. J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken
dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
Molen v.d. Jan Hessels, Winkelier, 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)
Molen v.d. Jan Jacobs, 80 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)
Molen v.d. Jelle te Zaltbommel, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Molen v.d. Jelle, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Molen v.d. Klaske Sijnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molen v.d. M. F. , 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)
Molen v.d. Maaike P., 250 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Molen v.d. Marike T., 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)
Molen v.d. O. P. 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)
Molen v.d. R. S. ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document betreffende de
huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1)
Molen v.d. Reinder Sjoerds---- Jans Richtje weduwe van Oppedijk ….? Welke door het weigeren van de zogenaamde vriesche
verklaring in 1796 is vervallen geworden is hersteld in haar post als Ytigmeester der vaten en dientegevolge ontslagen Molen v.d.
Reinder Sjoerds maar die alsnog weigert de instrumenten af te geven omdat hij een schriftelijk ontslag wenst voorts is de persoon
van Spiering Sybren Johannes voormalige Tromslager oproepen enomroeper hersteld in die posten en de persoon van Boer Uiltje
Bokkes gewezen drager aangesteld tot Bode enz. van Spiering Sybren Johannes zit een handgeschreven en getekende brief in het
dossier, jaar 1814 (3)
Molen v.d. S. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de
schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven en
verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie te Doniawerstal heeft genoten
enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer
enz. jaar 1814 (2)
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Molen v.d. Sijne Jetzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molen v.d. Ype R., 58 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)
Molen v.d. Yze R. 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)
Molen van de Meindert te Buitenpost ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)
Molen van der ….ze? Durks 185 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
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)
Molen van der Biening, Landbouwer 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)
Molen van der Cornelis Leeuwarden Schipper, jaar 1837
Molen van der D. L.. te Surhuisterveen, wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van
Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten met de vermelding van de waren/diensten en
het bedrag enz. jaar 1814 (7)
Molen van der Durk Edzes 58 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)
Molen van der Edze Durks Politiebediende en Slagter te Surhuisterveen, heeft de veldtochten in Braband en Frankrijk afgelegd en
verzoekt verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening, de betrekking als schatter van het slachtvee te mogen
bekleden jaar 1841 (3)
Molen van der G. J. te Jutrijp------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele
Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd enz.
enz., jaar 1879 (4)
Molen van der G. te Hardegarijp hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het bestraten
van een uitweg naar de rijksweg wegens het bouwen van een woning op dit perceel, met de toestemming en de voorwaarden,
tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk) enz. jaar 1915 (10)
Molen van der Gerben, 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)
Molen van der Germen, 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)
Molen van der Godfried, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat
betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Molen van der H. K. de erven . Onderwerp grondbelasting voor het gebouw Wijk G. no. 187 te Harlingen jaar 1818 (2)
Molen van der Harm Groningen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
Molen van der Herre Sjoerds---- Deinum J. F. & Comp. Wonende te Workum wegens geleverd hout hetwelk de requestrant
aldaar buiten onze ( de gemeente Sloten) voorkennis tot reparatie van de Rogmolen heeft gecrediteerd enz. enz. de gemeente
Sloten stelt dan ook voor om twee deskundige Molenmakers wel Molen van der Herre Sjoerds en Jong de Willem Roelofs te
benoemen maar dat heeft hij geweigerd, maar de gemeente heeft Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker de gehele
reparatie van hem aan de molen over de jaren 1812, 1813, 1814 en 1815 enz. jaar 1818 (4)
Molen van der Herre Sjoerds, Mr. Timmerman, Huis 19, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Dobelman J.
(Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie
te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Molen van der J. W. te Surhuizum 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)
Molen van der J. W., Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de Gedeputeerde
Staten van Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene
Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn,
Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H.
F., Molen v.d. C. W. en Lantenberg H. jaar 1817 (2)
Molen van der Jan Willems 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)
Molen van der Jan Willems 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)
Molen van der Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Molen van der Jan, 242 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)
Molen van der Jarig Jansz * 28-04-1803 te Makkum betreft een verzoek om op te sturen een bewijs dat hij aan de Nationale Miltie
heeft voldaan, jaar 1837 (1)
Molen van der Jele te Zaltbommel hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland
met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Molen van der Jelke Wybes Korenmolenaar een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens het
aanwezige Rogge jaar 1824 (2)
Molen van der Jelle Zaltbommel Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland, jaar 1917
(3)
Molen van der Jetze Sijnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molen van der Jolke, 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)
Molen van der Jong de R. H. te Belkum (Berlikum) 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)
Molen van der Lammert Willems (nb. 18 jaar) , 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)
Molen van der Lammert Willems, 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 (8)
Molen van der Leendert, 174 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)
Molen van der Leutjen Dirks 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)
Molen van der Lodewijk, 252 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)
Molen van der Lourens M. Korenmolenaar te Oosterlittens en Gerbens A. M. Broodbakker te Oosterend een procesverbaal
uitgeschreven door Ringh van G. en Hoving J. betreffende overtreding van de wet op het gemaal, Onderwerp zakken meel,
tevens en handgeschreven brief met de handtekening van Molen van der Lourens, en een handgeschreven brief met de
handtekeningen van Ringh van G. en Hoving J. , een origineel dubbel accijnsbiljet, een origineel afleveringsbiljet enz. enz. ( jaar
1841 (een dossier 16)
Molen van der Luitjen Klazes te Achtkarspelen 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)
Molen van der Martzen Fokkes, 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)
Molen van der Meijle Hanses 581 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Molen van der Meindert te Buitenpost Hij staat op de lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar
1879 (3)
Molen van der Meindert te Buitenpost staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden
wegens het plaatsen van bakens langs de Geul van het vaarwater de EIJDE EE ten westen van Bergumerdam Gem.
Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz. jaar 1862 (9)
Molen van der O. P. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Heerenveen wegens vervolging in regte bij vroegere
beschikkingen enz. jaar 1840 (4)
Molen van der Oeds Wiebes , Mr. Bakker te Drachten thans gedetineerd op het Blokhuis te Leeuwarden wegens gepleegde
vervalsing enz. jaar 1814 (1)
Molen van der Oeds Wiebes meester Bakker te Drachten thans gedetineerd in het Blokhuis te Leeuwarden een antwoord op zijn
request jaar 1814 (1)
Molen van der Oeds Wiebes Mr. Bakker te Noorder Dragten thans gevangen op het blokhuis te Leeuwarden enz. 1814 (1)
Molen van der Oeds Wiebes, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; vraag voor ondersteuning van de
armenvoogdij. Jaar 1841 (2)
Molen van der Oeds Wybes, Dossier Armvoogdij met o.a. een handgeschreven brief met Handtekening van Oeds Wybes van der
Molen te Veenwouden (5)
Molen van der Oepke, Trasmolen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen
aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
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Molen van der P. W. Korenmolenaar te Drachten een transactie ter voorkoming van een vervolging jaar 1824 (4)
Molen van der Petrus Wiebes , Bakker te Drachten Onderwerp; een rekwest wegens dubbel betaald regt, enz. jaar 1824 ( 3)
Molen van der Petrus Wiebes 37 jaar geb. te Grotegaast wonende te Drachten, Molenaar (Koornmolenaar), hij is de gedaagde in
een proces dat gaat over het vervoeren van ongebroken Rogge in 2 zakken zonder geleidebiljet op 3 februari 1823. Jaar 1824 (26)
Molen van der Petrus Wiebes Korenmolenaar te Drachten een proces verbaal voor het vervoeren van drie zakken tarwe meel
zonder geleidebiljet (3) jaar 1824
Molen van der Petrus Wiebes---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke
mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het
opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker, Wieling
Cornelis Ebeles hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles is
gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies
beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn
aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van
Leeuwarden, de Tapper, Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein
Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt Karel
vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt
Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de
nagtwagt is omgekocht enz. jaar 1823 (8)
Molen van der Petrus Wiebes te Dragten, bewaarder de hypotheken, Onderwerp: een antwoord op zijn rekest betreffende
kwijtschelding van enz. wordt ook in genoemd de Notaris Blom van Jan Gelinde te Oudega enz. jaar 1825 (5)
Molen van der Petrus Wiebes te Dragtten wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten
kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10
kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)
Molen van der Petrus Wiebes---- Westra Ruurd Lolkes te Rottevalle en Molen van der Petrus Wiebes geboren te Groote Gaast en
wonende te Drachten beide Korenmolenaars onderwerp een Vonnis van de rechtbank te Heerenveen tegen hen. Jaar 1824 (8)
Molen van der Petrus Wiebes, Onderwerp registratie van Hypotheken enz. jaar 1825 (4)
Molen van der Pieter 17-02-1832 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)
Molen van der Pieter Leendert 65 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Molen van der Reinder---- Molen van der Reinder Sjoerds, Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van
C. van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der
Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de
quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse
wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma
Auke Watzes en Spuijring Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als
bewaarder enz. Jaar 1815 (9)
Molen van der Reinder Sjoerds hij is benoemd als zetter der belastingen te IJlst jaar 1822 (3)
Molen van der Reinder Sjoerds te IJlst Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Molen van der Reinder Sjoerds, Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van C. van de belasting bij
Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen
verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants
Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de
bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring
Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)
Molen van der Reinder Sjoerds, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van IJlst in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Molen van der Reinder, Hij staat vermeld op het document dat aan de Heeren Gedeputeerde Staten wordt verzonden met het
verzoek om de belasting op Huurwaarde van ledige Erven in IJlst te ontlasten enz. jaar 1817 (2)
Molen van der Sybren Sjoerds te Doniawerstal, 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)
Molen van der Sybren Sjoerds te Langweer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langweer in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Molen van der Sybren te Langweer 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)
Molen van der Wijbe Ludzers Diaken van Surhuizum 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)
Molen van der Willem Andr. , 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)
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Molen van der Willem Andries, 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 (8)
Molen van der Ype R., 83 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)
Molen van der, Franciscus Bavius, 20 jaar (timmermansknecht te Sneek) Onderwerp; een vonnis van de rechtbank te Sneek
wegens mishandeling een gevangenisstraf van 1 maand en een boete van 8 nederlandse guldens en de kosten van 4 nederlandse
guldens en 4 cent. Jaar 1824 (3)
Molen---- Velde van der Melis ontvanger der belastingen te Sloten, in een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij
verteld dat hij is tevens eigenaar geworden is van de de Pel en Rogmolen te Beetgumermolen en is voornemens om daar te gaan
wonen en omdat de afstand naar Sloten te ver is enz. enz. enz. jaar 1817 (1)
Molen-----, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te wenden om
enz. enz.. jaar 1818 (4)
Molenaar Abraham , Predikant te Hemmen, zijn beroeping te Sneek jaar 1824 (4)
Molenaar Dirk Sybren gerechtsdienaar te Vlieland, maar doordat het eiland op 1 Juli 1824 van Friesland is afgescheiden en bij
Holland toegevoegd enz. enz. jaar 1824 (1)
Molenaar J. L? W. van beroep aannemer in een handgeschreven brief met zijn handtekening vermeld hij dat de aanneemsom
voor zijn binnen de tijd gedane werk van fl. 2590.= nog niet is voldaan enz. enz. jaar 1821 (2)
Molenaar ---- Mulder Jan Jans , Koornmolenaar en mede Bakker te Appelscha omdat zijn bergplaats vies is bevonden en en een
tweede zak nog warm was enz. enz. door de commiesen Dekker Engbert Johannes en Winters Hans Ybes en Duursma Egbert
Piers jaar 1825 (4)
Molenaar ….? de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze
Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer,
Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Molenaar ….? 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)
Molenaar A. nr. 145 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)
Molenaar A. te Hemmen, 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
Molenaar Age D. 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)
Molenaar Andries , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Molenaar Andries A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Molenaar Andries fz. , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1864 (2)
Molenaar Andries Fz. , 8e 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 1865 (2)
Molenaar Andries fz. , 8e 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 1866 (2)
Molenaar Andries, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Molenaar 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)
Molenaar 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 brood bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Molenaar B. Roggebrood en Tarwebrood ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan
de gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt
enz. jaar 1823 (13)
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Molenaar B. , rogge en tarwebrood, 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)
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Molenaar B. voor Roggebrood , 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)
Molenaar Bauke Agent 1e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Molenaar Bauke Jelles 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)
Molenaar Bauke Jelles te Workum, Beurt en Veerdienst van Joure naar Workum, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Molenaar Bauke te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum naar Heerenveen, 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)
Molenaar Bauke te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum naar Lemmer, 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)
Molenaar Bauke, 552 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)
Molenaar----- Beerda R. T. , een request; een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verteld dat hij de molen
heeft overgenomen maar dat deze te klein is om hem enz. enz. tevens het antwoord op zijn request , jaar 1841 (7)
Molenaar---- Broersma Sjubbe H.. , Boekweitmolenaar te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Molenaar Brugt, 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)
Molenaar----- Buwalda Ulbe Gerrits te Anjum Rog en Pelmolenaar, heeft deze molen op 8 Maart 1824 gekocht van Dijk van Jelke
Joukes te Anjum Koornmolenaar onderwerp; het voortzeyyen van de Molen en de voorwaarden waaronder door de Directeur
der belastingen enz. jaar 1824 (5
Molenaar----- Buwolda J. P. Korenmolenaar te Dokkum een procesverbaal wegens het bevinden in de molen van enz. enz. tevens
een request van hem in een handgeschreven brief met zijn handtekening, in het dossier wordt ook genoemd Jelle Molenaar,
Molenaarsknecht van hem , die door de beambte uitgenodigd werd hen te helpen enz. jaar 1841 ( een dossier 13)
Molenaar C. te Vlieland 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)
Molenaar Cornelis Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
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Molenaar Cornelis Met signalement Agent van Politie Harlingen, jaar 1915 (3)
Molenaar D. de weduwe Zij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij
alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een
stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij
allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877
(3)
Molenaar D. P. 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)
Molenaar D. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Molenaar D. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Molenaar D. te Nieuwe Loosdrecht, 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)
Molenaar de C. A., Den Bosch is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden
Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van
Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar
1839 (2) dossier (8)
Molenaar de weduwe te Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke
drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Molenaar----- Dijk van Ype J. Korenmolenaar te Dokkumverzoek om op de korenmolen tevens granen te mogen pellen enz. (1)
jaar 1824
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Molenaar---- Dijk Ype Joukes Korenmolenaar te Dokkum , Onderwerp accijnsbiljetten van 5 schepels Tarwe , dat volgens de
controleur veranderd is enz. enz. jaar 1825 (4)
Molenaar Dirk Kerstens Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)
Molenaar Dirk Sieberens Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Molenaar Dirk Sijbrands op het Eiland Vlieland , hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de
Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren
enz. jaar 1817 (3)
Molenaar Dirk Sybrens Geregtsdienaar te Vlieland staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr.
Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815
Molenaar Dirk Sybrens Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Vlieland arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)
Molenaar Dirk Sybrens te Vlieland Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Molenaar -----Doedends D. D. Korenmolenaar te Kollum Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Molenaar---- Dokter F. G., Molenaar te Lieve Vrouwenparochie een proces verbaal 1e Jaar 1840
Molenaar---- Dokter Feike Gerbens Korenmolenaar te Vrouwenparochie een transactie er voorkoming van een proces verbaal van
bekeuring wegens het aanwezige graan in de molen jaar 1824 (2)
Molenaar Douwe---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en Beijaard Wouter Machinist
op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op gemelde boot,
Bosman Wybe, Schilder en Brink van den Johannes, Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met
Frisschen Moed” te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in
de duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de
toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15)
Molenaar Douwe K. 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)
Molenaar Douwe Kornelis 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
Molenaar Douwe nr. 84 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)
Molenaar Durk Sijbrens 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)
Molenaar E. 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)
Molenaar Eeltje Jelles 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)
Molenaar----- Eelzes Harmen, Korenmolenaarsknecht te Paessens een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen
wegens vervoer van Meel jaar 1824 (3)
Molenaar en Bakker---- 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)
Molenaar---- Engberts Steven, Korenmolenaar te Duurswoude een transactie er voorkoming van een proces verbaal van
bekeuring wegens vervoer van rogge zonder een vergunning jaar 1824 (2)
Molenaar F. M. te Lemmer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Molenaar fl. 987,50 wegens vernieuwing westerlijk havenhoofd te Lemmer, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal
verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)
Molenaar Foppe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Molenaar Foppe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Molenaar Foppe, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1821 (2)
Molenaar Foppe, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Molenaar Foppe, 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)
Molenaar Foppe, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
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Molenaar Former Pieters te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)
Molenaar Former Pijters---- Onderwerp: een Quotisatie opgamaakt bij Tanja Jarig Piers, Molenaar Former Pijters, Lijecklama
Tjalling Lyckles alle leden van het gemeentebestuur van Vrouwen Parochie en getekend door de Schout van genoemde gemeente
Jong de R. T. ten bedrage van enz. enz. jaar 1815 (1)
Molenaar Former Pijtters, Lijclama Tjalling Lyckles en Tanja Jarig Piers, Onderwerp: zij worden genoemd als leden enz. ene
quotisatie tot vinding van den achterstand der Gemeente Vrouwenparochie enz. voorts tot vinding van den achterstand voor
Bloemsma Binne Jans Schoolonderwijzer enz. en tevens Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt gelast om als Veldwachter de
genoemde leden te inviteren in naam van de Gouveneur de op hun verleende commissen ten uitvoer te brengen binnen acht dagen
enz. enz. jaar 1815 (5)
Molenaar Formes P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Vrouwenparochie in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Molenaar Froukje Keimpes , wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland
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)
Molenaar Froukjen Keimpen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Molenaar Froukjen Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Molenaar G. F. 17 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Molenaar G. H. te Veenwouden 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)
Molenaar Gerart Foppes 279 Dongjum 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)
Molenaar Gerrit Karstes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molenaar Gerrit Karstes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molenaar Gerrit, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Molenaar--- Gorter Hauke, Boekweitmolenaar te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Molenaar H. , Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der vertrokken onderwijzers de plaats
van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2)
Molenaar H. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Molenaar H. L. ---- Hulst van S. hij is benoemd tot zetter van de belastingen te Harlingen wegens het vertrek van de heer
Molenaar H. L. die dat in een handgeschreven brief met zijn handtekening mededeeld jaar 1914 (3)
Molenaar H. W. hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het verzoek een geschikt persoon ter waarneming van het
Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief
ondertekend door Aa van der Robide Commissaris van Politie verder genoemd Carpentier ….? Die bedankt heeft voor de functie
enz. jaar 1814 (7)
Molenaar H. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Molenaar H. W. (gemeenteraadslid) Hij ondertekend mede navolgend document: Diverse leveranciers met name genoemd
hebben tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat der
Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz.
jaar 1815 (5) dossier (16)
Molenaar H. W. , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lemmer enz. enz.
jaar 1822 (3)
Molenaar H. W. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lemmer in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Molenaar H. 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)
Molenaar H. 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)
Molenaar H. W. , Meester Scheepstimmerman te Lemmer Onderwerp: zijn rekwest betreffende een bekeuring van f. 100.= omdat
hij uit wedadigheid een enkel werkman bij hem heeft laten werken omdat deze anders enz. jaar 1825 (6)
Molenaar H. W. een voorlopige verevening over het tijdperk enz. enz. wegens vernieuwing van het Westerhavenhoofd in de
Lemmer groot fl. enz. enz. jaar 1822 (2)
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Molenaar H. W. hij is na dat hij in 1824 als zetter bij het college is geweest dit ook in 1825 aangenomen voor de Gemeente
Lemmer enz. jaar 1825 (2)
Molenaar H. W. hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer----- Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te
Franeker , een geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens tegenvallende resultaten de plaatselijke
belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke belastingen door dit verzoek wil
benadelen enz. tevens een antwoord ondertekend door het plaatselijk bestuur enz. jaar 1814 (4)
Molenaar H. W. hij ondertekend een document als lid van het plaatselijke bestuur van Lemmer ter hunne gewone vergaderplaats
in de Lemmer den 24 september 1814 het betreft een behoorlijke surveillance die meer opbrengen dan vorig jaar en dus alleen op
de artikelen van Markt Diep en Haven gelden enz. jaar 1814 (3)
Molenaar H. W. hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Lemmer een document
betreffende gehoord hebbende het voorstel van de Schout om een brief aan de Gouverneur te schrijven teneinde Autorisatie te
verkrijge, met als onderwerp de veel voorkomende Dolle Hondt Ziekte (Hondsdolheid) enz. jaar 1814 (4)
Molenaar H. W. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl. enz. enz.
wegens onderhoud van enz. jaar 1821 (4)
Molenaar H. 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)
Molenaar H. W. hij wordt aangenomen door Robide van de Aa.…? Schout der Gemeente Lemmer als Capitein voor den 2e
Comp. Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)
Molenaar H. W. Lid van de Municipale Raad in De Lemmer---- Rengers L. J. J. en Hanzens J. worden vermeld in een document
ondertekend door de Leden van de Municipale Raad in De Lemmer aan de Commissaris Generaal in het departement Vriesland
betreffende het onderhoud van de Algemeene Armen enz. jaar 1814 (3)
Molenaar H. W. Scheepstimmerbaas aan de Lemmer een procesverbaal opgemaakt door de commies Mulder Y. K. en de
deurwaarder Vries de E. beide te Lemmer een bekeuring ter zake de bij hem in dienst zijnde werklieden, slechts gedeeltelijk in het
register der werklieden te ebben ingeschreven Boete is f. 100.- enz. enz. jaar 1825 (2)
Molenaar H. W. te Lemmer 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)
Molenaar--- Hamming R. D. molenaar te Bozum, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van
bekeuring voor overtreding wegens het illigaal malen van graan jaar 1825 (3)
Molenaar Hendrik te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten
uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Molenaar Hendrik gaat 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 1898 (2)
Molenaar Hendrik, 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)
Molenaar Hendrik, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2
Molenaar Hendrik, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Molenaar Henricus * Haarlem, 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)
Molenaar Herke Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molenaar Hijlke Wijbes 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)
Molenaar Hijlke Wijbes ----Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Molenaar Hijlke Wijbes Houtkoper ter Lemmer en Posthuma Arend Arends te Stavoren en
Goot van der Jan Brands te Balk het betreft hun request enz. jaar 1818 (5)
Molenaar Hijlke Wijbes 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)
Molenaar Hijlke Wijbes te Lemmer wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (1)
Molenaar Hille, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in
de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen,
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in
de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Molenaar----- Hoekstra Wieger Jans, Korenmolenaar te Kollum , zijn ouders waren ook in bezit van de molen, Een
handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij bezwaar maakt dat een andere molen weer in gebruik komt doordat nieuwe
molenstenen geplaats worden door Djurre Jeskes Doedens en hem dat te verbieden, enz. enz. jaar 1814 (3)
Molenaar Hylke Wybes accepteerd de functie Vrederechter te Lemmer niet, jaar 1818 (5)
Molenaar Hylke Wybes fl. 987.50 voor de werkzaamheden aan nevens de Sluis de haven te Lemmer , hij ontvangt betaling
door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)

6100
6025
6025
6625

6086
6867

8310
8310
8375

1090
05-11-1823
584
28-08-1817
592
30-08-1817
420
24-03-1814
892
28-09-1822
08-02-1825
38-A

56
12-11-1840
1120/5
12-11-1840
708-5_17
20-07-1841

8285

615-2, 29
19-06-1840

8280

526-1, 29
22-05-1840

8199

729/5, 290
Bladz. 21-v
17-07-1839
328/27- 9
03-04-1841

8356

8280

526-1, 7
22-05-1840

8375

708-5_29
20-07-1841

8211

987/7
25-09-1839
724-1
24-07-1841

8375

6843

30-C
gehuwden D.
21-05-1824

9725

Deel I
Blz. 2
00-00-1861
Deel 2
Blz.50
00-00-1884
Deel 2
Blz.55
00-00-1885
Deel 2
Blz. 64
00-00-1887
Deel 2
Blz. 68
00-00-1887

9725

9725

9725

9725

Molenaar Hylke Wybes fl. 987.50 voor de werkzaamheden aan de haven te Lemmer , hij ontvangt betaling door de algemene
rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld enz. enz. Jaar 1823 (4)
Molenaar Hylke Wybes lid grietenijraad Lemmer Hij is Kandidaat voor de vacature van 1e plaatsvervanger van den vrederechter
bij de rechtbank te Lemmer door de benoeming van de heer Reneman F. Z. tot vrederechter te te Lemmer jaar 1817 (2)
Molenaar Hylke Wybes lid grietenijraad Lemmer Hij is Kandidaat voor de vacature van 1e plaatsvervanger van den vrederechter
bij de rechtbank te Lemmer door de benoeming van de heer Reneman F. Z. tot vrederechter te te Lemmer jaar 1817 (4)
Molenaar Hylke Wybes lid van de Raad vanb de Gemeente Lemmer wordt voorgedragen de functie waar te nemen bij dien
afwezigheid van de Schout Aa van der Robide aldaar in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland enz. jaar 1814 (1)
Molenaar Hylke Wybes Onderwerp; een finaal verevende certificaat voor de 1e termijn wegens het vernieuwen van een gedeelte
der wester havenhoofd te Lemmer enz. jaar 1822 (3)
Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven en door hem ondertekende
brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig guldens enz. en voor gefraudeerde
regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel erg hoog lijkt (verder een hele uitleg wat
zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon Hendrik, Ages Jimke, Atses Johannes, Atsma Hielke
Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens Marten dat zij nimmer in vaste dienst zijn geweest of nog zijn
maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn die enz. ook in het dossier het proces verbaal en een Transactie enz.,
jaar 1825 (10)
Molenaar Isaac, Dossier over een Request Isaac Molenaar geb. Zaandam, later ook wonende te Leiden nu Predikant bij de DG.
Gemeentevan Irnsum (6)
Molenaar Isaac, Dossier over een Request Isaac Molenaar geb. Zaandam, later ook wonende te Leiden nu Predikant bij de DG.
Gemeentevan Irnsum (6)
Molenaar J. D. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G.
Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus)
Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Molenaar J. H. te Irnsum 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)
Molenaar J. H. te Rauwerderhem 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)
Molenaar J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) 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)
Molenaar J. nr. 295 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)
Molenaar J. 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)
Molenaar J. te Irnsum 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)
Molenaar J. W. te Sneek, onderwerp: repartitie gequoteerd nr. 95 inzake een bekeuring enz. jaar 1839 (4)
Molenaar Jacob Alberts---- Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van, Grietman van het Bildt
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de bedelaars Kolonisten
Molenaar Jacob Alberts en Mulder Jacob enz. jaar 1841 (3)
Molenaar Jacobus, 95 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)
Molenaar Jan 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1861 (2)
Molenaar Jan Czn. , 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 1884 (2)
Molenaar Jan Czn. , 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 1885 (2)
Molenaar Jan Dz. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887(2)
Molenaar Jan Dz. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887(2)
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Molenaar Jan Dz. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)
Molenaar Jan Dzn. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Molenaar Jan Dzn. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Molenaar Jan Dzn. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Molenaar Jan Dzn. , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Molenaar Jan Dzn., 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 1885 (2)
Molenaar Jan hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835
voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande
Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840
(4)
Molenaar Jan W. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Molenaar Jan Willem te Sneek 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)
Molenaar Jan Willems 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)
Molenaar Jan Willems, Brantsma Ysbrand Johannes en Jan Willems Molenaar (een handgeschreven brief met handtekening van
Ysbrand Johannes Brantsma) beide Rogmolenaars te Sneek (5) jaar 1841
Molenaar Jan, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887(2)
Molenaar Jan, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Molenaar Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Molenaar Jan, 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)
Molenaar Jantje Keimpes ---- Postma Hendrik Sietses en Asma van Cornelis Jans Armvoogden bij de Roomsch Catholijke
Gemeente in de Lemmer verklaren in een door hen getekende brief dat Molenaar Jantje Keimpes vroeger door de
kerkadministratie onderhouden maar thans niet meer omdat zij als werkmeid dienende in haar eigen onderhoud voorziet , wordt
vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
dossier (16)
Molenaar Jantje Keimpes te Lemsterland, 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)
Molenaar Jantje Keimpes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Molenaar Jantje Keimpes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Molenaar Jantje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Molenaar Jantje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Molenaar Jelle Eeltjes, 507 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)
Molenaar Johannes Hermanus te rauwerderhem 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
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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)
Molenaar Johannes te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Molenaar Joseph, komende van Belgie : Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. Armenvoogdij te Dronrijp
onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Molenaar---- Kamphuis Jacob commies der 1e klasse bij de Directe Belastingen Ingaande en Uitgaande Regten en Accijnsen te
Kollum, onderwerp: een door hem pgamaakt Proces Verbaal tegen Hamming Riender Dirks, Pel en Koren Molenaar te Burum
terzake van eenig bevonden meel op zijn molen zonder gedekt te zijn van en behoorlijk accijns biljet enz. jaar 1825 (5)
Molenaar Karst Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur
Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)
Molenaar Karst Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molenaar Keimpe Sakes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Molenaar Keimpe Sakes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Molenaar Keimpe Sakes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Molenaar Keimpe Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Molenaar Keimpe Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Molenaar Keimpe Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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)
Molenaar Keimpe Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland
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)
Molenaar Klaas D. , 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)
Molenaar Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1871 (2)
Molenaar Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1872 (2)
Molenaar Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1873 (2)
Molenaar----- Kloosterman Binne , een handgeschreven brief met zijn handtekening opzichter en molenaar verzoek en een
bezwaar tot onbezoldigd Veldwachter te Eestrum verder ook een brief van het Waterschap Eestrum te Bergum met een gedrukt
briefhoofd, enz. enz. jaar 1920 (5)
Molenaar Koendert 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)
Molenaar---- Koning M. W. korenmolenaar te Sint Jacobiparochie, Betreft het proces verbaal van bekeuring wegens aangifte van
paarden over het jaar 1823, jaar 1824 (4)
Molenaar---- Koornmolenaar, Hettema Wiebe H. te Kollum een proces verbaal van bekeuring wegens overtreding wet op het
gemaal, jaar 1841 (10)
Molenaar---- Kortstra Hans Hendriks van beroep Molenaar te Langweer Onderwerp: een transactie jaar 1825 (2)
Molenaar L. N. een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om wegens een schuld die A. Rood aan hem
heeft beslag te mogen leggen op zijn tractement jaar 1841 (2)
Molenaar L. N. te Lemmer (Doctor te Warga) in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij om een
inhouding op het tractement van de Commies Rood A. te Sexbierum wegens een schuld met een gespecificeerde lijst met
schulden, jaar 1841 (7))
Molenaar L. N. te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer
W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland 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)
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Molenaar---- Leistra Lijsbeth Johannes weduwe Leij van der Jan Annes Gruttesche te Hijum, een handgeschreven brief met haar
handtekening onderwerp ; dat zij van Mulden Pieter Baukes Korenmolenaar te Hijum heeft gehuurd de molen enz. jaar 1824 (2)
Molenaar 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)
Molenaar M. D. 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)
Molenaar---- Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de molen het
patentrecht houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming jaar 1819 (2)
Molenaar---- Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de molen het
patentrecht houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming jaar 1819 (2)
Molenaar---- Mastenbroek Pieter J. & zoon Hout en Pelmolenaar te Sneek , hij krijgt wegens dubbel betaalde belasting fl. 36; 16
terug enz. enz. jaar 1819 (1)
Molenaar--- Meekma Klaas Jacobs Korenmolenaar te Ferwerd, , een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van
een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (4)
Molenaar---- Meekma Klaas Jacobs Rog en Pelmolenaar te Ferwerd, hij doet een verzoek om te mogen opslaan ongepelde granen
enz. enz. ook de toestemming daarvoor is aanwezig, jaar 1825 (3)
Molenaar Meilom, hij wordt vermeld samen met andere Armvoogden van het weeshuis en Diaconen der gereformeerd gemeente
van Vlieland dat zij van de voormalige staten van Holland en Westvriesland alsmede door het uitvoerend bewind der bataafsche
republiek en latere besturen van tijd tot tijd is verleend Octrooij tot het verpagten van de populatie van de conijnen in de duinen
maar dat deze vergunning is gecesseerd met den jare 1812 waardoor zij enz. enz. jaar 1814 (4)
Molenaar---- 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)
Molenaar---- Meulen van der Sybold Thomes Korenmolenaar te Sneek jaar 1824 (2)
Molenaar---- 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)
Molenaar--- Meulen van der Berent Wilts, Molenaar te Donkerbroek een proces verbaal tegen hem opgemaakt , onderwerp de
Molen en het Bakkershuis , jaar 1824 (5)
Molenaar----- Meulen van der J. D., Korenmolenaar te Baard, Onderwerp een procesverbaal wegens fraude (3) Jaar 1824
Molenaar---- Meulen van der Oege Polles , Korenmolenaar te Garijp onderwerp; regeling van ene borgtogt jaar 1841 (1)
Molenaar----- 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)
Molenaar---- Meulen van der Sjouke Pieters , Korenemolenaar te Joure, een request om tevens granen te mogen pellen (3) jaar
1824
Molenaar--- Meulen van der Wilt Alberts, Molenaar te Donkerbroek een proces verbaal tegen hem opgemaakt , onderwerp de
Molen en het Bakkershuis , jaar 1824 (5)
Molenaar Minne 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)
Molenaar Minne Dirks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Molenaar Minne Dirks 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)
Molenaar---- Mol Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjeberd, een beslaglegging op enig turf weens verschuldigde impost op de turf en
er is door Zwart Wilt Hayes Korenmolenaar in het Meer, vind dat de afgegraven turf in hem eigendom behorende grond is
afgegraven jaar 1824 (3)
Molenaar------ Molen van der Lourens M. Korenmolenaar te Oosterlittens en Gerbens A. M. Broodbakker te Oosterend een
procesverbaal uitgeschreven door Ringh van G. en Hoving J. betreffende overtreding van de wet op het gemaal, Onderwerp
zakken meel, tevens en handgeschreven brief met de handtekening van Molen van der Lourens, en een handgeschreven brief
met de handtekeningen van Ringh van G. en Hoving J. , een origineel dubbel accijnsbiljet, een origineel afleveringsbiljet enz.
enz. ( jaar 1841 (een dossier 16
Molenaar---- Molen van der P. W. Korenmolenaar te Drachten een transactie ter voorkoming van een vervolging jaar 1824 (4)
Molenaar---- Molen van der Petrus Wiebes Korenmolenaar te Drachten een proces verbaal voor het vervoeren van drie zakken
tarwe meel zonder geleidebiljet (3) jaar 1824
Molenaar---- Mulder G. J. van beroep Molenaar te Appelscha betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal
opgemaakt 27 oktober 1824 ten zake bevindingen in zijn bergplaats van 4 ½ zak rogge gedekt door een biljet 2 dagen van tevoren
afgetekend en dat enz. jaar 1825 (3)
Molenaar---- Mulder H. J. Korenmolenaar te Rottevalle, , een handgeschreven brief met zijn handtekening en het complete
dossier. Onderwerp; vrijstelling van een procesverbaal van herziening , een procesverbaal wegens het bevinden van 10 zakken
meel in de Molen zonder enz. enz. jaar 1841 (14)
Molenaar----- Mulder Hendrik S. Korenmolenaar te Kooten, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Molenaar---- Mulder Jan Jans Molenaar en Bakker te Appelscha, een proces verbaal van bekeuring wegens 2 zakken meel enz.
enz. jaar 1824 (3)
Molenaar--- Mulder Pieter B. Kastelein te Leeuwarden eigenaar van de Pelmolen te Hijum en verhuurd aan Leistra Lijsbeth
weduwe van Jan A. van der Ley die meer gruttersche aldaar is dan molenaarsche enz, Onderwerp een request jaar 1824 (4)
Molenaar------ Mulder Pieter Baukes , eigenaar van de Pel en Rogmolen te Hijum, betreft de verhuur van zijn molen , een
handgeschreven brief met zijn handtekening , Jaar 1824 (2)
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Molenaar------ Mulder Pieter Baukes eigenaar van de Pel, Koren en Rogmolen te Hijum, hij heeft de molen verhuurd enz. enz. jaar
1824 (4)
Molenaar----- Mulder Pieter Baukes, thans Kastelein bij Leeuwarden letter M. no. 247 vroeger pel en rog molenaar , Korenmolen
een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (2)
Molenaar Nicolaas Hylkes te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Molenaar Nicolaas, Personeel R.K. Geestelijkeid, Joannes Faber Plaatsing als Pastoor te Heeg (2) Nicolaas Molenaar om als
missionairis naar de west Indieen te gaan en vertrokken op 17-12-1840 naar Curacao (3)
Molenaar Nolke Petrus te Sneek ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)
Molenaar Nutte wonende te Vlieland is aangesteld als onderwijzer in de Stadstusschen school te Harlingen per 1 januari 1840 enz.
jaar 1839 (3)
Molenaar op de Hoop te Sneek, ------ Meulen van der Siebolt Thomas Korenmolenaar te Sneek, een gesloten transactie ten einde
te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (2)
Molenaar P. , 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)
Molenaar P. P. 30 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Molenaar P. S. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Molenaar P. S. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken van den 13e
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van
betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
Molenaar P. S. 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
Molenaar P. S. te Tjerkgaast Onderwerp: zijn request waarin hij o.a. zegt dat hij in 1818 drie aan het venijn gestorven runderen
heeft begraven en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad en voor 1 koe die in 1818 is gestorven wel fl. 25.- enz. enz. een
heel verhaal over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7)
Molenaar P. S. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren
die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821
enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
Molenaar----- Peek J. H. Korenmolenaar te Akkerwoude een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een
bekeuring, wegens het hinderen van een ambtenaar in functie bij de controle in zijn molen jaar 1824 (3)
Molenaar---- Peek Joh. H. Koornmolenaar te Akkerwoude, een procesverbaal van Bekeuring enz. hij sluit een transactie af om
vervolging te voorkomen. jaar 1825 (2)
Molenaar Petrus, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Molenaar Pieter 128 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Molenaar Pieter Annes te Het Bildt staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz.
jaar 1825 (5) (dossier13)
Molenaar Pieter Foppes 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Molenaar Pieter Formers 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)
Molenaar Pieter Siberens, hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens
weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)
Molenaar Pieter Sijbrands te Heerenveen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar
1817 (3)
Molenaar Pieter Sybren en Patroon Hendrik Ekkes beide te Heerenveen wonende aanstelling tot dienaren, extract register
rechtbank te Heerenveen jaar 1814 (5)
Molenaar Pieter Sybrens gerechtsdienaar te Heerenveen overl. 16-08-124 e dat Winter Geert Wybes op 1 September 1824 voor
hem in dienst getreden, jaar 1824 (1)
Molenaar Pieter Sybrens Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Molenaar Pieter Sybrens Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Heerenveen arr. Heerenveen. Jaar 1817
(2)
Molenaar Pieter Sybrens 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)
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Molenaar Pieter Sybrens te Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Molenaar Pieter Sybrens, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Molenaar Pieter, 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)
Molenaar----- Pruten Jan Klazes koornmolenaar te Makkinga , een handgeschreven brief met zijn handtekening , verzoekt de
borgtogt te stellen op fl. 200.= jaar 1841 (2)
Molenaar Reinder Gerrits 02-09-1833 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)
61/8
Molenaar Reinder Gerrits wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de Provincie Vriesland en
15-01-1840
op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale
Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)
B-41
Molenaar Reinder Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
15-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
833-2
Molenaar S. de weduwe te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in
24-08-1841
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
Wonseuitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz.
radeel
jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
615-2, 40-1
Molenaar S. de weduwe te Witmarsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
19-06-1840
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)
729/5, 290
Molenaar S. te Vlieland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 18-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
63 blz. 38, 49, Molenaar---- Siebenga Siebe Andries Rogmolenaar koper van een perceel 9e ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een
72 t/m 75
geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november
27-01-1820
en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen
onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens
Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen
en greidland enz. jaar 1820 ( 92 )
63 blz. 38, 49, Molenaar Siebenga Siebe Andries, als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de
72 t/m 75
processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9
27-01-1820
febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden
vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en
Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92)
35-A
Molenaar---- Siebenga Siebe Andries, Korenmolenaar te Knijpe Onderwerp een transactie wegens een procesverbaal Jaar 1824
02-10-1824
(4)
1253-13, 2
Molenaar Sieberen Pieters te Aengwirden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
10-12-1839
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken,
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten
van Friesland (86)
27-A
Molenaar---- Siebinga Siebe Andries Korenmolenaar in de Knijpe Een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om
07-10-1824
vervolging te voorkomen, wegens twee accijnsbiljetten enz. jaar 1824 (3)
1026/1-5
Molenaar Sikke 17 jaar Molenaarsknecht van beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats,
07-10-1839
straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838
tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
7-A bijlage 1 Molenaar Sybe, 259 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van
Correctiohet tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
neelen
gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca.
26-03-1824
1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
191-10
Molenaar Symon H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
06-03-1814
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)
1029/1
Molenaar---- Tanja J. H. Molenaar te St. Anna Parochie, jaar 1840
16-10-1840
2-A
Molenaar te Burum---- Hamming Reinder Dirks Koorn en Pelmolenaar te Burum Hij wordt vermeld in een lijst van Proces
30-07-1824
verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5)
708-5_29
Molenaar te Irnsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans
20-07-1841
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)
30-C ongeMolenaar Titus, 353 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente
huwden D.
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9
21-05-1824
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met
1521 namen (135)
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Molenaar Tjepke Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Molenaar Tjerk, 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)
Molenaar Tjitske Keimpes te Lemsterland, 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)
Molenaar Tjitske Keimpes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Molenaar Tjitske Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Molenaar Tjitske Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland
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)
Molenaar---- Veen van der Auke, Korenmolenaar onder Leeuwarden hij krijgt een bekeuringvan de commiesen Ross W. en
Weeber van J. G. W. wegens het uitoefenen van een bedrijf van Korenmolenaar zonder daarvoor een patent te hebben, hij sluit
een transactie bij Notaris enz. enz. jaar 1825 (3)
Molenaar---- Velde van der Melis ontvanger der belastingen te Sloten, in een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin
hij verteld dat hij is tevens eigenaar geworden is van de de Pel en Rogmolen te Beetgumermolen en is voornemens om daar te
gaan wonen en omdat de afstand naar Sloten te ver is enz. enz. enz. jaar 1817 (1)
Molenaar----- Vries de Pieter Willems Korenmolenaar te Warga, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2
Molenaar W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza
Robidé) Schout van Lemmer vrijwillig met de Vriesche Jagers is vertrokken verzoekt hij deze aanstelling enz. jaar 1815 (2)
Molenaar W. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna 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 )
Molenaar W. P. te Lieve Vrouwenparochie 21 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)
Molenaar W. P. te Vrouwen 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)
Molenaar W. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna 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 )
Molenaar----- Werf v.d. W. M. Pel Rog en Korenmolenaar een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (2)
Molenaar----- Werf van der W. M. Korenmolenaar te Oostrum, onderwerp; het bewaren en vervoeren en uitstorten van Gerst in
hokken separaat van zijn molen enz, jaar 1824 (4)
Molenaar---- Westerbaan S. J. Molenaar te Bolsward, een procesverbaal voor het vervoeren rogge en meel zonder geleidebiljet
enz. jaar 1824 (3)
Molenaar---- Westra R. L. Korenmolenaar te Rottevalle een transactie ter voorkoming van een vervolging jaar 1824 (4)
Molenaar---- Westra Ruurd Lolkes te Rottevalle en Molen van der Petrus Wiebes geboren te Groote Gaast en wonende te
Drachten beide Korenmolenaars onderwerp een Vonnis van de rechtbank te Heerenveen tegen hen. Jaar 1824 (8)
Molenaar---- Westra Ruurd Lolkes, Korenmolenaar te Rottevalle, geboren te Murmerwoude, onderwerp een procesverbaal van
bekeuring en In naam des Konings een stuk waar in hij beklaagde is. Jaar 1824 (5)
Molenaar Wibe Magiels, 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)
Molenaar Wiebe Machiels te Stavoren is in Franschen dienst uitgetrokken en weder teruggekeerd, hij nu wil solliciteren op dat hij
ter zeevaart enz. jar 1814 (1)
Molenaar Wiebe Machiels te Stavoren verzoeken vrijstelling van de Militie in het document de reden waarom enz. jaar 1814 (2)
Molenaar---- Wiekstra N. B. Molenaar te Betterwird onderwerp Procesverbaal, jaar 1841 (1)
Molenaar---- Wieukstra N. B. Korenmolenaar te Betterwerd een transactie wegens een procesverbaal, jaar 1841 (1)
Molenaar ----Wijga Enne te Harlingen een request betreffende een procesverbaal van bekeuring over accijnsen (6) jaar 1824
Molenaar----- Wijga Yke Ennes en Sytzema R. S. Korenmolenaars te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een proces
verbaal van bekeuring wegens Onderwerp vervoer 2 zakken Rogge, en belediging van een ambtenaar in de uitoefening van zijn
functie jaar 1824 (2)
Molenaar---- Wijga Enne E. Korenmolenaar, te Harlingen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp; vervoer
zonder geleidebiljet enz. enz. jaar 1824 (3)
Molenaar---- Wijga Enne Korenmolenaar te Harlingen een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring
wegens onrechtmatig vervoer van graan, jaar 1824 (3)
Molenaar Wybe Pieters , Zeeman van Professie is na een acht jarige uitlandigheid voor 2 dagen alhier enz. en dat hij weer
opnieuw enz. jaar 1814 (1)
Molenaar----- Wyga Yke Korenmolenaar te Leeuwarden een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens
tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
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Molenaar Zijtze Jelles 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)
Molenaar----- Zwart Wier Haayes Korenmolenaar in Het Meer----- onderwerp een teruggezonden missive met als onderwerp
Turf. Jaar 1824 (4)
Molenaar, ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep
enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk, Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter,
Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke, Prins Willem Anne, Bleeker Gabe secretaris der kamer jaar 1918 (4)
Molenaar, Bransma IJsbrand Johannes Korenmolenaar te Sneek, verzoek om vergunning jaar 1841 (3)
Molenaar, -----Houtman Hanke, Molenaar te Dokkum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal
te voorkomen (2) jaar 1824
Molenaar, Marcus F. , Roggemolenaar te Garijp, een Request jaar 1841 (3)
Molenaar: Korenmolen de Eendragt te Ballum op Ameland heeft opgehouden te malen enz. 24 Mei 1841 (1)
Molenaar----Alta Pier Dirks van beroep Houtzaagmolenaar te Makkum verzoekt tot verlof om steenen tot het malen van Tarwe en
Rogge in zijne molen te mogen plaatsen enz. jaar 1825 (2)
Molenaar----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)
Molenaar----Dijkstra A. molenaarsknecht van den korenmolenaar Westerbaan S. te Bolsward (5) jaar 1824
Molenaar----Dijkstra Dedde E.,----Meulen van der Jacob E. Molenaarsknecht namens Dijkstra Dedde E. Korenmolenaar te
Giekerk, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
MolenaarGerrit Karstes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Molenaar----Hamming R. D. Molenaar te Burum een procesverbaal wegens het beroep van commissionaris zonder patent te
hebben in 1823, jaar 1824 (5)
Molenaar----Hamming R. D. Molenaar te Burum een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een bekeuring wegens
malen van graan zonder document. Jaar 1824 (5)
Molenaar----Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens onbelast graan
in de molen aanwezig te hebben jaar 1824 (2
Molenaar----Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens
tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
Molenaar----Hamming Reinder D. Korenmolenaar te Burum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen
wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)
Molenaar----Hamming Reinder Dirks Korenmolenaar te Bedum Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn
Paard. Jaar 1824 (4)
Molenaar----Hamming Reinder Dirks, Koorn en Pelmolenaar te Burum gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van
een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Molenaar----Hamming Reinder Dirks, Korenmolenaar, een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een
procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (3)
Molenaar----Heerkens H. R. Korenmolenaar te Koudum Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar
1824 (2)
Molenaar----Helder Cornelis J. Houtzaagmolenaar te Birdaard, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Molenaar----Molen van der Jelke Wybes Korenmolenaar een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring
wegens het aanwezige Rogge jaar 1824 (2)
Molenaar----Molen van der Petrus Wiebes 37 jaar geb. te Grotegaast wonende te Drachten, Molenaar (Koornmolenaar), hij is de
gedaagde in een proces dat gaat over het vervoeren van ongebroken Rogge in 2 zakken zonder geleidebiljet op 3 februari 1823.
Jaar 1824 (26)
Molenaars L. N. te Lemsterland 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 Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Molenaar----Smit J. T. Korenmolenaar te Kollum Onderwerp procesverbaal op Accijns op 525 ponden rogge bevonden bij de
bakker A. J. Groenland, met een handgeschreven brief van Smit met zijn handtekening jaar 1841 (13)
Molenaar-----Westerbaan Sytze, Molenaar te Bolsward, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal
te voorkomen (2) jaar 1824
Molenberg D. P.---- Feddes Heske vrouw van Molenberg D. P., Sneek is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het
Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten
van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Molenberg Dirk Pieter Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van
naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Molenberg Dirk Pieter, Arnhem is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in
een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
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Molenberg Johannes Dirks, ---- Ynia Hans Deurwaarder en Schaaf Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas Pieters,
Deurwaarders en Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert, en Nijsloot Jelle Annes boden bij de rechtbank te
Leeuwarden Onderwerp hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3)
Molenberg P. P. ---- Tedeler? van Hinke vrouw van Molenberg P. P. Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van
verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de
Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands
Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Molenberg Piet Met signalement Agent van Politie Sneek, jaar 1915 (3)
Molenberg Piet oud 31 jaar Agent van Politie en Onbezolgd Rijksveldwachter te Sneek aldaar 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)
Molenberg Willem van broep Schipper thans wonende aan de Kuinder een request van hem om met eene vaste jaarlijkse toelage
te worden begunstigd en hij heeft wel in 1818 een eenmalige gratificatie van honderd gulden gehad enz. jaar 1820 (1)
Molenburg H. te Zonnemaire, 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)
Molenburg J. te Zonnemaire, 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)
Molenbuur Jakob Roelofs 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)
Molenbuur Jakob Roelofs 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)
Molenbuur Roelof Jakobs, 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)
Molendijk ---- Hiddinga E. als eigenaar van het gebouw gelegen langs de Molendijk no. 241 wat nu gebruikt wordt als
gevangenis te Heerenveen enz. hij verhuurt het aan de staat enz. jaar 1821 (2)
Molendijk Adrianus, Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van Schorren en Aanwassen
gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Dordrecht, Sterling H. U. te Dordrecht ,jaar 1818 ( 3)
Molendijk Dirk te Culemborg, 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)
Molengat het, Ameland---- Ameland, Onderwerp; Zeeweringen, Het aanleggen van hoofden op het eiland Ameland, wordt in
genoemd de Balg, het Molengat, de opzichter Hansum A. eneen begroting van kosten een berekende kostenplaatje met een
specificatie enz. enz. (20)
Molenmaker Abe R. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Molenmaker Abe R. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande
artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe
belastingen enz. jaar 1839 (4)
Molenman L. BierbaumVietor N. B. te Dronrijp, Onderwerp een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij het
heeft over inhouding op het tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden (bijgevoegd ook de
schuldbekentenissen door hem ondertekend) , en ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening , wordt verder
genoemd Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (2)
Molenpage H. te Amsterdam, 2 handgeschreven brieven met zijn handtekening, Aangezien hij met zijn Schoenerjacht de
“Watergeus” uit Harlingen door de Provincie Friesland wilde varen maar omdat het jacht voorzien is van een motor mag hij geen
gebruik enz. enz. jaar 1903 (5)
Molens---- Houtzaagmolen, Almenum Onderwerp: verhogingen van het patentbelasting, verder genoemd de controleur de Gier,
terwijl de voormalige controleur Spree wel eens een onderzoek heeft gedaan in welke staat de Houtzaagmolens onder Almenum
zig bevonden een heel document met de voors en tegens getekend door de zetters der belasting enz. jaar 1823 (6)
Molens, een document van de Grietman van Franekeradeel aan de controleur Spree van de directe belastingen te Harlingen
Onderwerp: het onderhoud van verval enz. enz. jaar 1823 (4)
Molenus J. L. te St. Nicolaasga 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)
Molenwijk---- Hiddinga E. eigenaar van het gebouw aan de Molenwijk en wordt door hem verhuurd aan justitie als huis van
arrest en dat de jaarlijkse huurprijs i.p.v. fl. 100.= per jaar met fl. 50.= wordt verhoogd en dat het belasting van de deuren en
venstergeld enz. enz. jaar 1821 (3)
Molhuijsen P. C. te Deventer, 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
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Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Molhuizen P. C. Predikant te Vucht, tot Secretaris van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband 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)
Molhuizen P. C. te Deventer, 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)
Molhuizen P. C. te Vucht Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Molhuizen P. C. te Vucht, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van
het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Molhuyzen P. C. te Vucht 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)
Molière M. P. Predikant bij de Franse Gemeente te Maastricht, 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)
Moliere ….? ---- Sippama Jean Marie, surnamerair bij de inspectie arr. van Sneek een handgeschreven request met handtekening
van hem. Onderwerp: dat de heer Moliere ….? Benoemd is tot Ontvanger enz. en deze bedankt heeft en dat bhij voor deze post
wil solliciteren enz. enz. jaar 1825 (5)
Moliere H. C. laatstelijk van beroep Klerk bij het ministerie van financieen is benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen en
Accijnsen te Heeg maar deze benoeming wordt op zijn verzoek weer ingetrokken en daar wordt benoemd de heer Lier van J. enz.
jaar 1825 (9)
Molière H. C.---- Engelen D. Ontvanger der Directe belastingen te Heeg, deze post is vacant wegens het verleende ontslag aan
eerstgenoemde en op deze post is benoemd Molière H. C. jaar 1825 (8)
Molière H. C.---- Engelen D. Ontvanger der Directe belastingen te Heeg, deze post is vacant wegens het verleende ontslag aan
eerstgenoemde en op deze post is benoemd Molière H. C. jaar 1825 (8)
Moliere M. P. te Maastricht 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. 22
Januari 1824 (5) dossier 40
Molière M. P. te Maastricht 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)
Moliere M. P. te Maastricht, 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
Molière M. P. te Maastricht, 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
Molière M. P. te Maastricht, 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)
Molière M. P. te Maastricht, 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)
Molinga Eeltje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Molinus ….? te Sint Nicolaasga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Molinus J. L. te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal 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 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Molinus J. L. van beroep R. K. Pastoor te Sint Nicolaasga het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons
J. schrijft en ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat deze pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz. jaar
1840 (2)
Molkeboer, Boer onder Tzum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het slachten van een Stier
zonder enz. jaar 1824 (2)
Molkwerinnerzijl---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A. een document van de algemene
rekenkamer finaal verrekende declaratieen van hen als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer tot support van de
kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200 en ene ten behoeve van Brandsma Wybe
Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen ten
bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds wegens het repareren van de Zeesluis genaamd
Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)
Molkwerum ---- Dirks Pieter, 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)
Molkwerum--- Heeroma Anne zijn benoeming per 1e oktober als schoolonderwijzer te Molkwerum enz. jaar 1841 (1)
Molkwerum, Hervormde gemeente Molkwerum lijst met 36 namen die kerk belasting betalen. Om de pastorie te vertimmeren.
jaar 1815 (4)
Molkwerum. Onderwerp: de bouw van de school aldaar jaar 1823 (4)
Molkwerum: Jansz. R. Hij is armvoogd te Molkwerum en ondertekend een stuk waarin zij om meer geld vragen enz. enz. jaar
1814 (3)
Molkwerumerzijl---- Keuchenius G. Hij ontvangt een betaling wegens directe belasting Sluiswachtershuis bij Molkwerumerzijl
over 1820 jaar 1822 (3)
Moll Hendrik Stevens Sergeant geboren te Zutphen laatst gewoond hebbende te Oostenede 3-1-1837 Overleden te Makassar(3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Moll J. Jz. te Oosthuizen, 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
Moll J. te Beuningen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Moll Johann Gerard---- 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)
Mollanus ….? Ontvanger der Convoyen en Licenten te Ameland, en Snoek P. Extra Commis ter Recherge in de Dorpe Hollum ,
Bonga E. J. W. Controleur der Indirecte Belastingen in de controle Dockum, Vogelzang P. M. zij worden genoemd in een
document van verkoping en opslag van gestrande goederen enz. jaar 1816 (3)
Mollanus D. G. belast met de Kaap Last Vuur Boet en Pilotage gelden als Ontvanger der In en Uitgaande regten en accijnsen te
Ameland en Walburgh D. H. idem te Vlieland enz. enz. jaar 1825 (3)
Mollekom van Willem * Ewijk, 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)
Mollekom Willem, Tamboer 1e afd. Mobiele Geldersche Schutterij * 1811 Ewijk (28 jaar oud in 1839) , hij wordt vermeld op
een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
Mollema B. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Mollema Balling Idzes, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben
platsgevonden een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele
onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar
Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche ,

Vogelzang Pieter Meinderts Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode
bij het Gemeentebestuur, Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder
Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in
de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum, Hartma Meles
Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes
Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)
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Mollema C, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,,
(3) jaar 1818
Mollema C. Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Mollema 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)
Mollema C. , 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)
Mollema C. , 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)
Mollema C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Mollema C. Harlingen Schip de Hoop en Vrees, Jaar 1824
Mollema C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Mollema C. te Harlingen 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)
Mollema Cornelis 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)
Mollema Cornelis 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)
Mollema Eeltje Arbeider 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)
Mollema Elisabette---- Harmens Hein * 30-06-1794 z.v.Harmens Wieger en Mollema Elisabette 13 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)
Mollema Feike Eeltjes Lopsum, Beurt en Veerdienst van Lopsum onder Achlum 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 1867 (8).
Mollema Feike Eeltjes Lopsum, Beurt en Veerdienst van Lopsum onder Achlum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).
Mollema G. 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)
Mollema Gerben geb. Leeuwarden 17-01-1797 , staat van personeel die ten deele voor de nat. Militie hebben ingeschreven enz.
enz. jaar 1824 (3)
Mollema Gerrit, 216 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)
Mollema H. W. te IJlst 28 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)
Mollema Hendrik ---- Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en dat zijn zuster woont bij
Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet van het 16e batt. Landmilitie
Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border (Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg
van Benjamin H. Hz., verder een copie van de brief ten einde Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door
misleijding van sijn Stiefvader die hij gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3)
Mollema J. C. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 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)
Mollema J. C. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
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benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Mollema Jan J., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie
in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge
aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Mollema Jarig 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)
Mollema Jarig, 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)
Mollema Klaas Lieuwes 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)
Mollema Lieuwe Fokkes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Mollema Molle Wobbes ---- Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen is aangeslagen voor de belasting
personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best
bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik minder
moeten betalen en niettemin de heer Nauta R. Ontvanger Particulier die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen en
Mollema Molle Wobbes zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen en Haeften van Bartholomeus Cornelis
Gerardus zoon van Heaften Jacob welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn enz. tevens aanwezig een extract uit de
repartitie lijst enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting bedrag enz.
jaar 1815 (5)
Mollema Pieter Stevens 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)
Mollema Simon, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Mollema Steven Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Mollema W.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de Raden Nauta R.,
Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur is gevestigd geworden de Regtbank kn de Huizing
van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4)
Mollema W. F. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Mollema W. F. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Mollema W. M. hij ondertekend samen met de andere leden van de Gemeente raad van Heerenveen ----- Hiddinga Elias:
Onderwerp; zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of ongehuwd is enz. enz. jaar 1814 Tuimelaar
Hendrik, Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de Gemeente
Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl.
en ondertekend door alle leden van de Raad der Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3)
Mollema W.---- 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)
Mollema W. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Mollema Wijnswn F. , Boer te Jorwerd met (31 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)
Mollema Willem F., Winkelier 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)
Mollema Wobbe M. van beroep Gortmaker---- Cats Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen geeft met eerbied te
kennen in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen is aangeslagen
voor f. 50 maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz. ook aanwezig in dossier
een Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een Extract uit de reparartitie met van
ander aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep Notaris, Haeften van Jacobus van beroep
Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe M. van beroep Gortmaker enz. jaar 1815 (6)
Mollema Wobbe Molles---- Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen is aangeslagen voor de belasting
personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best
bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik minder
moeten betalen en niettemin de heer Nauta R. Ontvanger Particulier die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen en
Mollema Molle Wobbes zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen en Haeften van Bartholomeus Cornelis
Gerardus zoon van Heaften Jacob welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn enz. tevens aanwezig een extract uit de
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repartitie lijst enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting bedrag enz.
jaar 1815 (5)
Mollema Wobbe Molles Grutter en Landeigenaar te Heerenveen hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)
Mollema Wobbe Molles te Heerenveen, door lichamelijke ongesteldheid kan hij de functie van zetter niet meer enz. enz. komt
voor in : 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)
Mollema Wobbe Molles, Koopman, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele
omslag enz. enz. jaar 1814 (10)
Mollema Wobbe Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request
betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)
Mollema Wobbe Wobbes, Koopman, Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie
met/van de belastingen enz. ook een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1814 dossier (20)
Mollenvanger Adriaan 117 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)
Moller Johan Heinrich---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de
Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft
aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries
Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor
de Provincie Groningen Vos. P. J. te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich
Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte
waarin voorkomen Parnell Thomas, Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B.
Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris, Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz. jaar
1819 (16)
Mollerus I. H.---- Peereboom I. Bz. Heeft zig aangemeld voor den dienst om den overgebleven vijand van ons land te verdrijven
maar de Directeur Mollerus I. H. van de Waterstaat te Amsterdam schrijft hem een brief dat enz. enz. jaar 1814 (7)
Molles Gerrit, 70 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)
Molles Gerrit, 89 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)
Mollinga Eeltje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Mollinge Gerrit Bolsward Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Mollinger Kapitein 5e Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de
namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar
1815 (5)
Molmsma 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)
Molster J. A. ---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem
ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend Schipper
en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk, betreffende de geborgen goederen enz. ook
aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren Sude Johannes
Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei de Stormsteeg
binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede Notaris Molster J.
A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip van Berend
Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van
f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8)
Moltemaker Gerrit Hendriks Tapper & Grashandelaar te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld
staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum
enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt
waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Moltmaken H. te Garshuizen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Moltmaker Gerrit H.,Tapper en Graanhandelaar,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)
Moltmaker Gerrit te Gerkesbrug staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
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Moltmaker Gerrit, 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)
Moltmaker H. Predikant te Appingedam tot Classificaal Gecommitteerde 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)
Moltmaker H. te Appingadam 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)
Moltmaker H. te Appingadam, 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)
Moltmaker H. te Garshuizen Predikant Classis van Appingedam 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)
Moltmaker H. te Garsthuizen, 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
Moltmus ….? te Sint Nicolaasga 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)
Moltzer Christiaan Jan Hendrik, Onderwerp: aanvraag doopattest en certificaat jaar 1825 (3)
Mombach Pieter Lieuwes 6 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)
Momer Regina 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)
Mommer T. W. te Menaldum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mommes Symen wordt vermeld in een document Geextraheert uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de
Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814 (6))
Momsma Gelke te IJlst ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)
Moncourt de S. S.---- Mol Moncourt de S. S. Schoolonderwijzer te Woudsend een request van hem aan de Gouveneur van
Vriesland, Onderwerp een voorstel van de gemeeneraad van woudsend uit juli 1811 en dat hij kinderen tot buiten de armenstaat
behorende enz. enz. e dat de armvoogden weer weigerden te betalen voor schoolgeld enz. jaar 1814 (3)
Mond en Klauwzeer---- Reiding Jan Jans te Akkrum Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn een brief van de
Burgemeester van Utingeradeel aan de Commissaris der Koningin enz. met het verzoek voornoemde Veldwachter de Keurloonen
en Slachtregten enz. enz. in verband met de heerschende Mond en Klauwzeer is de Rijkskeurmeester Dr. Winkel ….? Directeur
van het Slachthuis tijdelijk afwezig om die gelden te innen jaar enz. 1911 (4)
Monden van de Maas---- Landmilitie, onderwerp: Provisioneel Reglement van Dicipline voor de Landstorm in het Departement
der Monden van de Maas enz. jaar 1814 (9)
Monderman G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen
informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Monderman Pieter, 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)
Monderman, H. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen
informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Mondsema M. Cornelis 28 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)
Mondsma Monze Corn’s 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Barradeel 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)
Mone Joh’s Franciscus, 857 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)
Monehec Wietsche staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
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Monget Franciscus Mathias * 01-12-1795 Zierikee , Hussaar in het Oost Indisch leger kavalerie Hij staat op de Signalements lijst
van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Johanna Elisabeth in 1835 enz, en vervallen van den Militaire
stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4)
dossier (20)
Monk D. W. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel 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)
Monkel Henderikus,---- 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 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)
Monkel R. Schipper, jaar 1838
Monkel Reinder Hendriks Meester Timmerman te Sneek een request als grootvader van de twee minderjarige kinderen van
Cornelis van As overleden en Wytske Monkel gevangene in lands tuchthuis te Leeuwarden enz, enz. met een brief met zijn
handtekening (3) jaar 1818
Monkel W. A. zij is voorgedragen tot ontslag uit de Bedelaars Colonisten colonie en zij blijft op haar ontslag aandringen omdat
zij meent dat zij ook zonder de hulp van haar dochter met Spinnen haar brood te verdienen enz. jaar 1841 (5)
Monkel W. R. Sneek is het domicilie van onderstand en wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in het personeel van de Bedelaars en
Colonisten over de maand juni 1841 enz. jaar 1841 (3)
Monkel Wytske R., 296 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)
Monkel Wytske 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)
Monkel Wytske, 14 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)
Monnestret ….? 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)
Monningh P. J. te Bedum, 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)
Monningh P. J. te Bedum, 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)
Mons & Schaapman te Zwolle 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)
Mons J. A. te Zwolle 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)
Monsema Monse Cornelis, 22 jaar geb. Harlingen, Canonnier Plaatsvervanger van Stellingwerf Melle Johannes te Franeker hij
wordt vermeld op een document als zijnde gedeserteerd jaar 1814 (3)
Monsma Cornelis---- wordt vermeld in een document dat bij het opmaken van de ordonnantie van betaling is gebleken dat van
eenige rekeningen van de jaren 1820 en 1821 waaronder eerder genoemd valt niet kunnen betaald worden uit de enz. enz. jaar
1822 (2)
Monsma Cornelis, 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)
Monsma D. B. nr. 9 in wijk H. 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)
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Monsma D. J. St. Jacobaparochie Schip de Excelsior, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Monsma D. J. St. Jacobaparochie Schip de Excelsior, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Monsma D. K. de weduwe te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Monsma Dirk Bruins beroep Kleinwinkelier oud 29 jaren gehuwd en 1 kind te Harlingen, in een door hem geschreven en
ondertekende brief dat wegens het overlijden van de schatter Dijk van M. H. of hij met de vacerenden post van schatter van het
slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz tevens een verklaring van de Militie dat hij voldaan heeft enz. ook
een verklaring van goed gedrag ondertekend door Farret D. P. Predikant, Rodenhuis Bouwe, Harmens W., Vink Menno enz. jaar
1825 (7)
Monsma Dirk 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)
Monsma Dirk, 105 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)
Monsma Eelke, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Monsma Gerben, 104 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)
Monsma Gerrit G. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Monsma Gerrit, 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)
Monsma Ids Tzummarum Openbare middelen Tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L.
Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918
Monsma J. (Wijlen) Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m
1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Monsma J. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Monsma Jan Cornelis 119 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Monsma Jan Cornelis 9 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)
Monsma Jan Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz.
enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Monsma Jan Symons, 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)
Monsma Jan, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Monsma Joost H. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners
van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)
Monsma Klaas Dirks Dijkgraaf en ondertekend dit document wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Ternaarder
ZeedijkPolder , jaar 1841 (6)
Monsma Marten Sierks, hij is in gebreke gebleven om zijn verschuldige belasting te betalen daarom zijn er goederen in arrest
gesteld teneinde de daaruit achterstalige enz. enz. jaar 1814 (2)
Monsma Monse, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Monsma Monse, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Monsma Monze Jelles geboren te Witmarssum 11-02-1812 Boereknegt z.v. Jelles Jelle en Monzes Meinskjen (Moenskjen) staat
vermeld in een extract uit het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie ligting van 1831 dat de naam Postma ingeschreven is
met een Nationale Militie Certificaat enz. jaar 1841 (5)
Monsma Mouse naar Windau, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
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Monsma S./ 24 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)
Monsma Sierks 384 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)
Monsma te Leeuwarden hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben
tegen de volgende vergunning :
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de
bermen van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de voorwaarden jaar 1915 (14)
Monsma Uiltje Gerrits , Hij staat vermeld als eigenaar op een document Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen
waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd enz. jaar 1821 (2)
Monsma W. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Monsma W. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz.
enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Monsma Willem---- Rengers L. J. J. Maire van Lemmer in een door hem geschreven en getekende brief hij wil ontheven worden
van zijn functie omdat hij naar elders vertrekt enz. en hij beveelt aan in een door hem geschreven en getekende brief vindt hij als
bekwaamst voor een functie in het Gemeente Bestuur de heeren Witteveen Jouwert Frederik, Monsma Willem, Fortuin Karst
Dirks, Veen van Douwe Tijmes en Ruiter de Poppe enz. Jaar 1813 (2)
Monster Arie 262 is zijn volgnummer en Cillaarshoek 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)
Monster Arie 92 is zijn volgnummer en St. Anthunij Polder bij Strijen 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)
Montanus de Haan---- Hettema Jr. Montanus de Haan hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw
Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en
Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het
1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Montenari Blazius Florentinas * Castel Nova (Italie) , 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)
Montenma Bontje 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)
Monterossi Ch. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine
komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde
en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg
tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen
Vos. P. J. te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer
Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell
Thomas, Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal ,
Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris, Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz. jaar 1819 (16)
Monterossi Ch.---- Vos de P. J. te Delfzijl, een Volmacht betreffende; Akarich (Stefano) Kapitein op het gestrande Oostenrijks
schip de Sollicitudine komen de uit Triest Gestrand op het Eiland Rottum ook wel vermeld Rotten bij Dokkum 21-11-1818 verder
genoemd de Strandvonder Fenenga R. H. en de Consul Generaal Carli de B. (Ridder) , Monterossi Ch. enz. jaar 1819 (
Montes Kornelis hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Montes Kornelis 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)
Montes Sytze 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)
Montes Sytze, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Montreilly Aug. Jos. * tijdens de condemnatie oud 37 jaar * te Arras 1e Klerk bij den Resident te Sumanap Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Eugenius in 1835 enz, en vervallen van den
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz.
enz (4) dossier (20)
Montsma Tjipke wegens het transporteren van een zieke soldaat van Anjum naar Dokkum , 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)

8364

499-5
22-05-1841

3700

22-A
05-02-1835
708-5_6a
20-07-1841

8375

6392

91
06-02-1815

6255

250-3
10-03-1815
63
02-04-1814

6383

6424

584
02-12-1817

6418

255-B
01-06-1817

8099

684-14
13-07-1838

6401

860-1-3+5
31-10-1815

6250

971
04-10-1814
255-B
01-06-1817

6418

6393
6418

134
28-02-1815
255-A
00-05-1817

8285

615-23
19-06-1840

6843

20-A
Bladz. 8-A
21-05-1824
20-ABladz.7
21-05-1824

6843

9190
9188

6389
9189
9182
9180
9191
9180
9182

595
08-05-1920
116
22-01-1919
17
31-10-1814
1400
28-11-1919
285/22
07-02-1916
330-22
17-02-1915
868
17-06-1920
330-38
17-02-1915
285/38

Monzes Meinskjen (Moenskjen) staat---- Monsma Monze Jelles geboren te Witmarssum 11-02-1812 Boereknegt z.v. Jelles Jelle
en Monzes Meinskjen (Moenskjen) staat vermeld in een extract uit het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie ligting van
1831 dat de naam Postma ingeschreven is met een Nationale Militie Certificaat enz. jaar 1841 (5)
Monzes Monze Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
Moode J. 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)
Mooi Lucas Jans---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de 4e Comp.van het 6e Batt.
Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen de heren
Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1)
Mooi Lucas Jans voor een trommel enz. Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit de
onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)
Mooi R. L. 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
Mooij Elias sijtzes 59 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Artillerie 4 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)
Mooij Fokke S. 82 is zijn volgnummer en Langweer 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)
Mooij Hendrik , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 05-04-1815 Akersloot, 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)
Mooij Lucas Jans 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)
Mooij Rienk L. wegens geleverde kaas aan de armen hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende Algemeene
achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Mooij Sijbrand Feriver? 581 Hindeloopen 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)
Mooij van der Merk Siezes 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 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Mooijman Cornelis 51 is zijn volgnummer en ’s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Mooiman Hendrik het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als vrijwillig schutter enz. en
op zijn verzoek dec. 1831 ontslagen dat hij is gehuwd en 7 kinderen heeft en en in armoedige omstandigheden leeft enz. jaar 1840
(4)
Mook J. G.---- Eysinga B. P. en Mook J. G. Koetsier huurder te Beets onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers
voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van
Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Mook J. G. Koetsier te Beets, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de
waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar
1824. (9) dossier (16)
Mook Jan en Smid Klaas vermeld op een staat met voordracht tot Veldwachter te Tietjersteradeel met anmerkingen en advies en
persoonsgegevens jaar 1920 (23)
Mook Jan geb. 29-09-1885 Wierum wonende Leeuwarden----- Staat van voordracht tot benoeming van een Veldwachter van
Schoterland met tractement en verdere byzonderheden, i.v.m. het overlijden van Westra Jouke Veldwachter te Benedenknijpe
(overl. 31-10-1918) jaar 1919 (4)
Mook Jan Georg, Sergeant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr. Heerenveen enz.
jaar 1814 (2)
Mook Jan Leeuwardem Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel, jaar 1919 (2)
Mook Jan Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Mook Jan Met signalement Politiedienaar Leeuwarden , jaar 1915 (4)
Mook Jan, geb. 1881 Sloten, Agent van politie te Leeuwarden, benoemd tot Veldwachter te Idaarderadeel jaar 1920 (5)
Mook Renze Met signalement Politiedienaar Westdongeradeel, jaar 1915 (3)
Mook Renze Politiedienaar Brantgum Met Signalement, jaar 1916
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Mook van Pieter * 1819 Oosterhout staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet
meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met
briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)
Moolen van der Dirkje Lolles, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Moolen van der Petrus Wybes, van Zuidhuisterveen volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het
Regiment Dragonders te Leeuwarden aan de Raaden van de Landmilitie, ontbreekt hij op de ingezonden staat van 1 Maart j.l. en
omdat ze gedetacheerd zijn bij het Regiment Dragonders verzoekt hij eerstgenoemde te royeren bij de Landmilitie enz. jaar 1814
(2)
Moonen Arnoldus Leonardus,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Moonen Hendrik *Breda, 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)
Moor Jeltje, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
Moor Karel Geb. Hamburg (De), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 23-4-1836 Overleden te Palembang (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)
Moore John Kapitein op de The Hope, jaar 1839
Moore W. F. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB ,
Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Moorema Dirk Doekes---- Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland en meld dat reeds op de aanschrijving van de Kapitein Herckenratt….? de verlofganger Moorema Dirk
Doekes van hier vertrokken is enz. jaar 1815 (1
Moorema Dirk Doekes---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat hij Nagel Gerrit Johannes en Gorcum van Willem gelast zich dadelijk op marsch naar hun Corps te begeven en
Moorema Dirk Doekes bevind zig niet in Sneek enz. jaar 1815 (1)
Moorhof D. staat vermeld in een document ondertekend door de Secretaris belast met de Generale Directie voor de zaken der
Hervormde Kerk betreffende gezien het rapport van de Minister van Justite en toelating tot het inrigten van ene Christelijke
Afgescheidene Gemeente enz. jaar 1841 (6)
Moorlag E. echtg. van Bolt Jantje, 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)
Moorlag Eliza, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Moorlag Frederik, 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)
Moorman Coenraad, 679 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)
Moorman H. P. nr. 200 in wijk F. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Moorman Jan ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen
van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Moors F. A.---- Reinsma Minze Elings te Parrega op 1 september is door hem de accijns betaald van 38 kannen en 8 maatjes bij
de ontdekking dezer betaling verder genoemsd dat uit de Slijterij van Moors F. A. te Bolsward enz. jaar 1824 (5)
Moorsma Dirk Durks 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)
Moosdijk van den Johannes , Jager 2e Battailjon Jagers * 03-04-1808 Strijp , 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)
Mooy Cornelis Jans * 07-07-1820, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de
Drie Marias, jaar 1841 (4)
Mooy L.---- Everts Dirk Arends. thans 1e Luitenant der 3e Comp wordt voorgedragen voor een functie in de Krijgsraad van het
4e en 5e Comp. van het 6e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen i.p.v. Mooy L. thans benoemd tot Kapitein der 4e Comp enz
jaar 1815 (3).
Mooy R. L.. en Koopmans J. J., Onderwerp: hun Request van de 21e dezer hun ingediende request deugdelijk is enz. maar dat
hen geen 5 % interest is beloofd enz. jaar 1816 (2)
Mooy Rienk Lucas en Koopmans Jelle Johannes beide kooplieden wonende te Oldboorn schrijven en tekenen een brief als
request, dat zij in 1814 in Februari aan de Heeren Hesling Klaas destijds Schout van genoemde gemeente en Wier van der Reinder
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Ruurds en Bottema Sipke Johannes toen leden van de raad van genoemde gemeente hebben verkocht en geleverd 2
Dragonderpaarden en dat hun declaratie (bijgevoegd) nog steeds niet betaald is enz. enz. jaar 1816 (5)
Mooy Rienk Lucas te Oldeboorn, Reclame op het recht van patent, jaar 1824 (2)
Mooy T. Kapitein is met zijn schip de Bruges, (St) te Vlissingen op 3 mei gearriveerd komende vanuit Hull op doorreis naar
Antwerpen 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)
Mooye Tymen Symons te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van
Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer
prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en
hoeveel enz. (16) dossier (23)
Mora….? 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)
Moraal J. te Zwartsluis, Ebenhaezer II, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er
vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (12)
Moraal J. te Zwartsluis, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Ebenhaezer “ met het
reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Morbotter 1e Luitenant van het Regiment Carabniere No. 1 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)
Moreau D. Predikant te Durgerdam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Moreau D. te Durgerdam 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)
Moreau D. te Garderen, 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
Moreau D. te Garderen, 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
Moreau Daniel Ameland Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Moreau Daniel gewezen Predikant der Nederlandsche Hervormde Kerk te Monnickendam thans wonende te Nes op Ameland
heeft verzogd Continuatie en verhoging van toelaag verder in een brief wordt o.a. vermeld dat tijdens zijn negentiejarig Evangelie
Dienst nimmer iets ter zijner lasten werd gebracht en geen enkele vlek op em kleeft enz. jaar 1839 (6)
Moreau Daniel Nes Stuurman op de Johanna Margaretha

Morel Derk Fokkes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen
niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Morel Louis Joseph Hyacinthe---- Letteron Jean Louis Favenier en Morel Louis Joseph Hyacinthe , twee voormalige Fransche
Geëmployeerden het betreft een vermelding in het Raport van de Commissaris Generaal van Politie geschreven te Rotterdam den
17e dezer maand januari 1814 en verder Wij Willem bij de gratie Gods enz. hebben besloten aan de personen Morel Louis Joseph
Hyacinthe en Letteron Jean Louis Favenier wordt in aanmerking genomen der getuigenis door de Regeering en de Notabele
ingezetenen van Alkmaar afgelegd omtrent hen goed gedrag en zij niet terug enz. jaar 1814 (3)
Morgatz Franciscus * 1816 Schrieck staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet
meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met
briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)
Morin J. Kapitein op het Brikschip de L’Ernest in de nacht van 5 op 6 November 1821 gestrand te Schiermonnikoog met als
onderwerp eneige geborgen goederen enz. jaar 1823 (1)
Morin J. Kapitein van het op 6 november 1821 gestrande Vransche Brikschip de L’Ernesthet betreft de geborgen goederen zoals
119 stukken kooper , Talk enz. jaar 1823 (2)
Morin J.---- de Grietman van Oostdongeradeel geeft te kennen dat voor eenige dagen door drie jongens van Paesens met name
Vries de Eeltje Jans, Hendriks Gerhardus en Jansma Meindert Harmens nabij dat dorp buiten de zeedijk en het Balsteenen hoofd
en bij een Rijshoofd zijn gevonden twee stukken rood koper zwaar ruim zestien nederlandsche ponden gemerkt enz. welke
behoord hebben tot de lading van het verongelukte Brikschip de L’Ernest gevoerd geweest bij de Kapitein Morin J. eveneens
gevonden door Groot de Wijtze Jans een Giek lang bijkans 9 Nederlandsche ellen enz. jaar 1822 (9)
Morin J. Kapitein op de L’Ernest, , wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen
aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in Ternaard en op Schiermonnikoog hebben plaatsgehad enz.
jaar 1822 (7)
Morin J. Kapitein op het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het
betreft hier de inventarislijst van de bij de Algemeene berging van den 6e, 7e en 8e is geborgen een complete lijst van de
geborgen lading enz., Jaar 1821 (13)
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Morin J. Kapitein op het gestrand Vrans Brikschip l’ Ernest het betreft een partij geborgen goederen, Zeil en Touwwerk enz. jaar
1822 (2)
Morin J. Kapitein van het verongelukte schip de L’Ernest, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente
Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats
gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)
Morin J. Verongelukt schip Kapitein op de L’ Ernest, jaar 1824 (7)
Morin J.----Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema
Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van
de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van
Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen
onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen
zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens,
Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik,
Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L.
Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft
geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Morin Jean---- Hoeksema en zoon de weduwe te Groningen geeft met eerbied te kennen in een ondertekende brief enz.
onderwerp; 5255 Blokken Koper, 7 balen schrijppennen en een vat Potasch afkomstig van het op de buitengronden van
Schiermonnikoog gestrande schip l’Ernest met Kapitein Morin Jean komende van Sint Petersburg met bestemming Rouan enz.
jar 1822 (2)
Morin Jean---- Nap H. H. Negotiant te Groningen geeft met eerbied te kennen dat hij enz. aan den ontvanger Wigchers ….?,
Betreft de 6 vaten met Kaarsvet aangespoeld op Schiermonnikoog van het schip l’Ernest met Kapitein Morin Jean door de
weduwe Delbos en Zonen zijnde hun wettig eigendom ondertekend door Warmolts Mr. C. C. C. enz. jaar 1822 (1)
Morisse Christiaan Dietrich, Korporaal Garnizoenstroepen te Heusden * 13-04-1791 Elsfelt, 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)
Morman---- Morrema Oebele Doekes (Ook Morman)word door de Aude Chirurg te Amsterdam huiswaarts gestuurd omdat hij
ongeschikt is voor den dienst enz. jaar 1814 (2)
Mornee Johannes 434 Vollenhove 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)
Morra ….? 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)
Morra Johannes * 1793, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor
den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Morra Marcellus, Scutter bij de Militie, onderwerp een geneeskundig Attest van de Medicine Doctor te Leeuwarden de heer Plaats
van der J. dat voornoemde wonend in het Lemsterveerhuis alhier sedert geruime tijd ziek en onder geneeskundige behandeling is
enz. jaar 1837 (6)
Morra 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)
Morra te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Morra Willem, 372 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)
Morra, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Morra….? 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)
Morrema Auke Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving
van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824 (4)
Morrema Oebele Doekes (Ook Morman)word door de Aude Chirurg huiswaarts gestuurd omdat hij ongeschikt is voor den dienst
enz. jaar 1814 (2)
Mors van de J. J. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde
declaratie met zijn handtekening jaar 1816 (2)
Morst?? J. C. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en beslissing
betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief
met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der
Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers
van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D.,
Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Morton C. B. te New York eigenaar van het StoomYacht “Cyone” momenteel te London houdende een verzoek (in een engels
geschreven brief door hem ondertekend) om daarmede het Groninger Kanaal waarmede vermoedelijk bedoeld wordt het Kanaal
Harlingen-Leeuwarden-Nieuwerzijlen te mogen bevaren enz. jaar 1904 (4)
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Morzelen De ….? Burggraaf staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het
verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. (
57 namen) enz. jaar 1818 (5)
Mos C. Predikant te Delfzijl 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)
Mos C. te Delfzijl 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)
Mos C. te Delfzijl 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)
Mos C. te Delfzijl, 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
Mos C. te Delfzijl, 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)
Mos C. te Delfzijl, 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)
Mos C. te Warder 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)
Mos ten H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Moser Johann * 18-10-1796 Diesbach Kanton Bern wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche
Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag
zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang
en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Moser Pieter Onne 285 is zijn volgnummer en Middelharnis 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)
Mosink Egbert Politieagent te Kollum, jaar 1839
Mosschio Joseph en Grillo Jaen uit het koninkrijk Italien thans alhier gedetineerd enz. jaar 1823 (1)
Mossel Wijbrandus Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van kennis enz. ook met een
handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (11)
Mossel B. F. 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)
Mossel B. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (7)
Mossel Bastiaan (J?) te Workum , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Workum enz. enz. jaar 1822 (3)
Mossel Bastiaan , Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van de Stad Workum jaar 1821 (3)
Mossel Bastiaan F. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Mossel Bastiaan F. 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)
Mossel Bastiaan F.---- Hingst Klaas Onderwerp: gedane stemming tot schatter dat zij niet hebben kunnen besluiten enz. enz. maar
de persoon van Mossel Bastiaan F. jaar 1823 (3)
Mossel Bastiaan F.---- 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)
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Mossel Bastiaan F. 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)
Mossel Bastiaan F., ---- Stellingwerf Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum de Sluis het Sluishuis, de Herberg en
Visserij voor 4 jaren voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd, getekend door het Gemeentebestuur van Workum en
?: Hoekema P., Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans, Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F., Kannegieter
J. (Johannes)., Mossel? Bastiaan F., Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz. jaar 1814 (12)
Mossel Bastiaan Foppes van beroep Bouwmeester wonende te Workum verzoekt in qualiteit als executeur in de nalatenschap van
wijlen Potma Tjalling Gerbens overleden 19 februari jl. een uitstel van drie maanden tot het indienen van enz. jaar 141 (3)
Mossel Bastiaan Foppes hij wordt voorgesteld en benoemd tot Schatter der belastingen te Workum enz. jaar 1823 (4)
Mossel W.---- Sikkes Hendrik Abeles Arbeider onder het behoor van Kollum heeft de Veearts Mossel W. een Zwart Bonte derde
Kalfs Koe aangetroffen Dit baast was ruim 3 weken afgekalft enz. en heeft nu gedurende 1 ½ jaar 3 malen dezelfde ziekte gehad
enz. ook wordt er vermeld welke inwendige geneesmiddelen er zijn voorgeschreven enz jaar 1841 (4)
Mossel W. Veearts te Leeuwarden hij diende een declaratie in wegens reiskosten met vermelding van de plaatsen waarheen enz.
jaar 1841 (2)
Mossel W. Veearts van de provincie Friesland, Boersma Lieuwe Simons, Kramer Bauke , Tromp Rintje Klazen, Wanders Dirk
allen veehouders; onderwerp de gezondhied van hun koeien enz. jaar 1841 (2)
Mossel W.---- Vleeschhouwer Abraham Marcus Debitant in de Koninklijke Loterij te Dockum dat hij van Mossel W. provinciale
Veearts te Leeuwarden te vordern heeft zestien gulden en 26 cent enz. jaar 1839 (4)
Mossel W.---- Winkler Luitjen van Hijlaard Onderwerp de koemarkt dat daar 20 stuks runderen zijn aangevoerd door een zekere
Bouwe en eene Tromp komende uit Edam Noordholland enz. enz. getekend door de Veearts Mossel W. jaar 1841 (1)
Mossel Wiegel Promotor aan de Hogen School te Franeker staat in een document van de Secretaris van Staat aan de Gouverneur
met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)
Mossel Wybrandus 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)
Mosselaar van de Arnold * 21-10-1800 Schijndel, Kannonnier bij Rijdende 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 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)
Mosselman Bienze en Visser Anne zig aan het bij missive bedoelde ophalen van puin langs de wallen van het Dokkumerdiep
hebben schuldig gemaakt aan het beschadigen van de oevers, van welke bevinding daar de politie bedienden Douma IJpe Pieters
Agent en Bergmans Jan Johannes Dienaar van de Politie een proces verbaal enz. jaar 1840 (8)
Mosselman Jacob, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Mossink Egbert Kollum Politieagent, jaar 1839
Mossink Egbert---- Rooster Hendrik, Dijstelberge Godefridus en Mossink Egbert Commiesen te Kollum gestationeerd hebben
opgemaakt een Proces Verbaal tegen de weduwe Wielsma Doeke Jans Boerin onder Augusbuurt wegens een iligale Slachting enz.
jaar 1839 (4)
Mosterd Geertje, 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 Honsholredijkl (Honselerdijk) de heer Trappen van J.D.N. jaar 1818 (3)
Mosterd Pieterneletje, 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 Honsholredijkl (Honselerdijk) de heer Trappen van J.D.N. jaar 1818 (3)
Mosterdmolenaar----- Beerda R. T. , een request; een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verteld dat hij de
molen heeft overgenomen maar dat deze te klein is om hem enz. enz. tevens het antwoord op zijn request , jaar 1841 (7)
Mosterman Cornelis, 1e Regiment Infanterie, , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Mosterman Arend L---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der
beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij
begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken “ die beroerde bliksem, die dweeper” heeft mijn jongen geknepen
en ik wil niet en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten
leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw pas 20 dagen geleden bevalen spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan
verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden
enz. enz. verder als bijlagen erbij; een getekende handgeschreven brief van de Predikant J. Roorda, wonende te Nes op Ameland ,
een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes Dirkje weduwe van Ral Douwe, wonende te Nes op Ameland een
getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard J. H. verder een brief met de
handtekeningen van 30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat zij de onderwijzer
steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en
gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een
brief met getuigen en hun handtekening Mosterman Tietje Arends en Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)
Mosterman C. L. te Nes op Ameland wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ballum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Mosterman Corn. wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
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Mosterman Cornelis , 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Mosterman Cornelis L. staat in een document Controle Dockum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (3)
Mosterman Cornelis Leenderts te Nes op Ameland, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving
van de overtreding enz. (3)
Mosterman Cornelis, 1e Regiment Infanterie, 1e Regiment Infanterie, , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Mosterman Cornelis, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Mosterman Cornelis, 1e Regiment Infanterie, , hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Mosterman Cornelis, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Mosterman L. J. , opzichter bij de jaarlijkse duinbeplanting enz. enz. jaar 1841 (1)
Mosterman L. J.---- Vellema Andries Davids Schipper te Nes op Ameland in een handgeschreven brieven met zijn handtekening
solliciteerd hij solliciteerd naar de post van opzichter op Ameland in de plaats van Mosterman L. J. maar aangezien deze brave
grijsaard nog niet overleden is en geen de minste reden tot zijn onslag heeft is dit van de heer Vellema Andries Davids zeer
onkies, maar al zou de post opkomen zou Vellema zeer zeker niet in aanmerking komen omdat hij lui en onbekwaam is enz. enz.
jaar 1841 (7)
Mosterman Leendert J.---- Ameland, het Eiland een opgave der benodigde reparatieen aan het Hervormde kerkgebouw te Nes op
het eiland Ameland totale kosten fl. 2323.= enz. enz. tevens een opgave der benodigde reparatieen aan de pastorie van de
Hervormde Gemeente te Nes op het eiland Ameland totale kosten fl. 2323.= aldus opgemaakt bij ons ondergetekenden Diaconen
en Kerkvoogden Veer de Douwe J. en Scheltema J. en Mr. Timmerman Mosterman Leendert J. enz. jaar 1821 (3)
Mosterman Leendert Jans ---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis
enz. met 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)
Mosterman Pieter , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Mosterman Tietje Arends---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt
verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld
ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken “ die beroerde bliksem, die dweeper” heeft mijn jongen
geknepen en ik wil niet en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem
opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw pas 20 dagen geleden bevalen spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk
dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te
worden enz. enz. verder als bijlagen erbij; een getekende handgeschreven brief van de Predikant J. Roorda, wonende te Nes op
Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes Dirkje weduwe van Ral Douwe, wonende te Nes op
Ameland een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard J. H. verder een brief
met de handtekeningen van 30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat zij de
onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles
gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends,
verder een brief met getuigen en hun handtekening Mosterman Tietje Arends en Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)
Mot Haye Jans 75 jaar verder geboorteplaats enz. enz. hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar Hoorn enz.
jaar 1823 (2)
Motile Kapiten van de Indische Brigade 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)
Motman G. J. Controleur te Bergum; Eer en Pligt , Plichtsverzuim en onbehoorlijk gedrag waren enz. Enz. Tegen ons ingebracht
een verhaal over zijn functioneren enz. jaar 1825 (10)
Motman van G. W. Controleur en den Ontvanger Coopmans H. beide te Workum wonende commissarissen ter benoeming van
Schatters enz. enz. jaar 1823 (4)
Motman van G. W. te Workum Hij is benoemd tot conroleur der der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde
standplaats enz. jaar 1822 (3)
Motman van Gerard Willem, Controle Bergum Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier
(10)
Motorschip de “Coquette”met een Deensche Kapitein, verzoekt in een telegram een vergunning te mogen varen met genoemd
schip enz. enz. jaar 1911 (3)
Mottema S. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
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Motten ….? 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)
Mottin ….? ---- Driessen A. Inspecteur der registratie enz. in Vriesland schrijft in een door hem ondertekend documet dat de heer
Stein ….? bij zijn vertrek enige boeken heeft overgegeven welke ik veronderstelde particulier eigendom was van de heer Mottin
….? bestaande uit enz. jaar 1818 (1)
Mottin ….? voormalig inspecteur der Registratie Onerwerp zijn boeken en papieren overgedragen met een lijstje met de namen
van de boeken jaar 1818 (2)
Mottin voormalig inspecteur der Registratie Onerwerp zijn boeken en papieren overgedragen met een lijstje met de namen van de
boeken jaar 1818 (2)
Moulin du (Moulin du Zacharias?)----Commandant officier van de 8e afdeling Inf. Transport verlofgangers van het batt. Inf.
Nationale Militie no. 3 hij heeft betaald aan de Grietman van Achtkarspelen voor 5 wagens ieder met twee paarden tot transport
der bagage zijnde een afstand van zes uren ten bedrage van fl. 30.- op 17-10-1818 enz. jaar 1818 (5)
Moulin du (Moulin du Zacharias?)----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)
Moulin Du---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward, hij ondertekend namens de Burgemeester en
Wethouders van deze Stad een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee fransche Krijgsgevangen Officieren
genaamd Cambaceres en Moulin Du op order van de Luitenant Generaal Sweerts de Landas op gisteren hier zijn aangebragt
geworden maar de vele anti Fransgezinden zijn zo geschokt enz. jaar 1815 (8)
Moulin du Zacharias, 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)
Mounier P. predikant te Rotterdam i.p.v. de heer Delprat ….? wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816 (11)
Mounier P. Predikant te Rotterdam tot Secundus van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken 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)
Mounier P. te Rotterdam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van
Secundi enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Mounier P. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Mounier P. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Mounier P. te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Mourer C. een ordonnancie betreffende geleverde Kledingstukken enz. jaar 1815 (1)
Mourer C. te Leeuwarden een ordonnantie ten zijne gunste van f. 1772-10- voor geleverde Kledingstukken enz. jaar 1815 (1)
Mourer Christiaan---- Smeding H., Vitringa Coulon J., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N. zijn de Regenten
over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp; het bekendmaken van de conditieen voor de aanbesteding van benoodigde
kleding waarvan Mourer Christiaan te Leeuwarden de voordeligste was voor en dan volgt het soort, aantal en bedragen van de
kleding ook genoemd Cats S. (Sible) Burgemeester van Leeuwarden en President van enz. jaar 1814 (4)
Moutmaker Gerrit Hendriks staat vermeld als eigenaar op het relevee der ongebouwde eigendommen van Buitenpost met
vermelding van het aantal pondematen, de grondsoort, welke klasse en de Huurwaarde enz. jaar 1821 (2)
Moutmolenaar---- 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)
Mouw H. Huizum, 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)
Mozeuü Daniel * 28-09-1816 Matroos op de Nederlander, jaar 1837
Mu….? J. F. de weduwe te Almenum 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)
Muchuts G. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (7)
Mud B. J. te Smallingerland staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende 8e afd. Infanterie het betreft
zijn verlofpasje enz. jaar 1841 (3)
Mud E. A. Op zijn schip Schipper, jaar 1837
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Mud Liekele Gerrits * 1816 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt
ontslag enz. jaar 1837 (8)
Mud v.d. T. te Irnsum 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)
Mud Willem, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Muda K. T. te Oudwoude, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel te Kollum jaar 1916 (3)
Mudda Klaas Fiddo , met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende
gemeenten jaar 1917 (3)
Mudda Klaas T. Rogge en Pelmolenaar ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met zijn leden waarop
geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk, Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan
Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke, Prins Willem Anne, Bleeker Gabe secretaris der
kamer jaar 1918 (4)
Mudde Leendert 317 is zijn volgnummer en Lekkerkerk 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)
Mudder J. J. Kapitein is met zijn schip de Margaretha vanuit Emden geladen met Stukgoederen op 4 Mei te Amsterdam
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Muelen van der Andries Volkerts, geboren te Bolsward 23 jaar, zoon van Volkert Anders en Hinke Sjoerds, hij is gedeserteerd en
wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn Signalement en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)
Muelen van Maarsenbroek van der C. J. te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President
en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den
Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Muezen van ….? De Pastoor, 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)
Muflitz Johan Maie * Altemark, Oostenrijk tijdens het vonnis oud 30 jaren, Marinier bij de Koloniale Marine, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
wegens vonnis van de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het schip Katwijk in Februari 1826 enz. , en vervallen van
den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en
Mond enz. enz (4) dossier (20)
Mug B. A.---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het overlijden van Mug B. A. Deurwaarder voormaals IJtigmeester van het Bildt
vacant is geworden en er wordt voorgedragen Groot de Jelle Herkes enz. jaar 1815 (1)
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)
Mug Bendert Arjens---- Santhuizen C. G. Schout van Sint Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Mug Bendert Arjens gewezen Dorpregter te Sint Jacobi Parochie enz. het betreft de afgifte van de gereedschappen
tot het ytigen van enz. jaar 1814 (1)
Mug Bendert Arjens ----Wassenaar K. A. Schout van Sint Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Mug Bendert Arjens door zijn overlijden is de Post van Veldwagter in Sint Jacobi Parochie vacant en Jong de Dirk
Dirks wordt voor die post voorgedragen enz. jaar 1814 (1)
Mug Bendert Arjens---- Wassenaar v. G. Luitenant Colonel Commandant van het 17e Bat. Landstorm arr. Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad het
Overlijden van Mug Bendert Arjens Sergeant ende afdanking van Salm Dirk man van de Landstorm onvoltallig is geraakt en dat
Wassenaar Pieter Christiaans in de plaats van Mug en Smidts Klaas Pieters in de plaats van Salm enz. jaar 1815 (1)
Mug R. A. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mug R. A. te Ried 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)
Mug R. A. te Ried 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)
Mug R. A. te Ried, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Mug R. te Ried , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken welke in de
maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
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Mug R. te Ried 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)
Mug R. te Ried 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)
Mug R. te Ried 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)
Mug R. te Ried, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Mug Tjerk B. te Midlum 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)
Mugre ? A. te Almenum 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)
Muhiels Peter, 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)
Muhlen Zur A. D. Boekhouder van de Stoombootredery “Terschelling” O.Z. Voorburgwal 127 te Amsterdam betreft
aankondiging Dienstregeling jaar 1884 (7)
Muhlen zur A. D. boekhouder van de Stoombootreederij Terschelling te Amsterdam op de O.Z. Voorburgwal no. 127, ingezonden
stukken bereffende de dienst (ook de dienstregeling en tarieven, Terschelling op Harlingen met de stoomboten“Terschelling” en
“Adsistent” draagvermogen 150 passagiers enz. tevens een handgeschreven brief met zijn handtekening de dienstregeling van 3
Oktober 1883 enz. enz. , jaar 1883 (11)
Muiden van Adam Izaak 380 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)
Muier Frederik Jan Michiel wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks
om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier
(18)
Muier? van der T. nr. 113 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)
Muijk van W. S. Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het
stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)
Muijs P. 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)
Muijzen, van Henrij Geb. Beringen, laatst gewoond hebbende te Beringen. Jager 22-3-1837 Overleden te Semarang , (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Muilwijk Cornelis 275 is zijn volgnummer en Schoonhoven zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Muiselaar Willem Simkes---- Keersma Wytze Feddriks Sneek Beurtschipper en Muiselaar Willem Simkes een vast beurtveer
tussen Warns en Sneek enz.jaar 1843 (3)
Muiser F. te Wetzens 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)
Muizelaar Geert Klazes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer
niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Muizelaar Simke Willems te Koudum, Beurt en Veerdienst van Warns 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 1858 (8).
Muizelaar W. S. ---- Veensma W. F. en Muizelaar W. S. Beurtschippers een Reglement en Vragtlijst voor het Beurtveer van
Warns naar Sneek enz. jaar 1843 (13)
Muizenplaag in 1822 diverse betalingen voor gedode muizen b.v. 100 stuks voor 25 cent en voor 200 gedode muizen enz. enz.
Jaar 1822 (11)
Muizer Christiaan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Muizer Fredericus te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten
uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Mul Arie in leven gehuwd met Meyke Schouten , 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
Liesveld de heer Vonck E. jaar 1818 (3)
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Mulde Goitse Jelkes, 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)
Mulden Pieter Baukes---- Leistra Lijsbeth Johannes weduwe Leij van der Jan Annes Gruttesche te Hijum, een handgeschreven
brief met haar handtekening onderwerp ; dat zij van Mulden Pieter Baukes Korenmolenaar te Hijum heeft gehuurd de molen enz.
jaar 1824 (2)
Mulder H. J. te Heerenveen een ordonnantie van betaling enz. jaar 1819 (1)
Mulder J. J. Makkum Schipper op de Vrouw Vroukje, jaar 1824
Mulder Jan Schipper onderwerp: Transport van gevangenen door hem , Jaar 1824
Mulder Johannes * 02-02-1895 Bedum Thans te Rotterdam Veldwachter te Achtkarspelen, jaar 1920 (2)
Mulder ….?, 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)
Mulder A. 63 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 1e Trein Bataillon 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)
Mulder A. F. heeft ontvangen van de schout Bovenkamp A. L. . hun toekomende gelden wegens het opruimen der agtergelaten
goederen van de Franschen Brigadier der Gendarmerie enz. jaar 1815 (6) dossier (10)
Mulder A. F. bekenne dat de schout Bovenkamp A. L. aan mij heeft betaald wegens transport met de wagen en paarden naar
diverse vermelde plaatsen, Hij wordt vermeld in een dossier: Declaratie van gedane verschotten Weegens Transporten ten Dienste
van de Hollandsche Militairen in het voorjaar 1814 enz. jaar 1815 (6) dossier (10)
Mulder A. S. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie
van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Oldeboorn in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Mulder A. wegens leverantie van Doodskisten 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)

Mulder Aaltje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Mulder Adam Hendrik, 118 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)
Mulder Albert Arnoldus, Flankeur 5e Bataillon infanterie van het Indisch leger * 21-06-1802 Oudemark, 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)
Mulder Albert Folkerts 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)
Mulder Albert Folkerts 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)
Mulder Albert Jans Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Mulder Albert Jans te Nijeberkoop 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)
Mulder Albert Jans te Noordwolde; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)
Mulder Albert Jans, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Mulder Ale H. , hij tekend een brief kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente te Woudsend dat door het vertrek van hun vorige
D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag door een braaf leeraar vervult enz.
enz. tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (3)
Mulder Andreas Lid van de Raad van Dokkum 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)
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Mulder Andries A., 98 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)
Mulder Andries Koops 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)
Mulder Andries, 93 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)
Mulder Andrijs Koops 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)
Mulder Anne Lenzes---- Meulen van der Anne Lenzes dat hij indertijd onder de familienaam van der Meulen aan de loting van de
Nationale Militie enz. maar dat de vader algemeen onder de Familinaam van Mulder bekend staat enz. jaar 1841 (4)
Mulder Anthonij 86 is zijn volgnummer en Dordrecht 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)
Mulder Antje Gerrits---- Noorman Arjen Wierds te Nijelamer wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche
Zaken er is goedgevonden dat hij met dispensatie maet het aangaan een wettelijk huwelijk met Mulder Antje Gerrits dat hem niet
zal bevrijden van zijner verpligtingen tot den dienst der Nat. Militie enz. jaar 1817 (3)
Mulder Ate Hylkes, Korenmolenaar te Woudsend is bekeurd door de commiesen Bouwmeester S. en Atma N. L. terzake zig ter
molen bevonden van 2 zakken garst enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2)
Mulder Ate, 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)
Mulder Atte Hyltjes , Korenmolenaar van Woudsend heeft ons (= Grietman en Assessoren van Wijmbritseradeel) zijn voornemen
te kennen gegeven te niettegenstaande allezake gemaakt bij art. 12 enz. omtrent hoeveel graan een zak moet bevatten enz. hij
heeft tevens onze interesse verzocht ten einde alle fraudes van Molenaars, Bakkers en Meelverkopers ter zijne nadeele zoveel
mogelijk te voorkomen enz. jaar 1817 (2)
Mulder B. ----Vermeulen A. P. C. hij vertrekt uit het Connectoraat van de Latijnsche School te Franeker daardoor zijn
voorgedragen Wieringen Barske van G. te Utrecht en Mulder B. te Noothey bij Voorschoten beide candidaat in de letteren en
benoemd wordt Wieringen Barske van G.
Mulder B. & Meulen v.d. J. 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)
Mulder B. .---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker dient een request in om verhoging van het
predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H. en wegens de geringheid van
het predikanten tractement kan men geen enz. enz. enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker jaar 1823 (10)
Mulder B.---- Hoeksma H. T. Cargadoor te Harlingen, een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening betreffende
Belastingen van Mulder B. Zetschipper en Lier Jan Scheepseigenaar jaar 1824 (5)
Mulder B. P. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mulder B. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Mulder B. te Midlum 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)
Mulder Berend , Onderwijzer te Boornbergum hij is benoemd als Onderwijzer te Midlum i.p.v. Zetstra Romke die naar Akkrum
gaat als Onderwijzer getekend door de schoolopziener Bruining Alb. jaar 1819 (1)
Mulder Berend is aangesteld als Onderwijzer op de school te Midlum, wordt genoemd de school opziener Bruining A. jaar 1819
(1)
Mulder Berend, schoolonderwijzer te Boornbergum hij zal worden aangesteld wordt ook genoemd de Schoolopziener Heppener
H. jaar 1818 (1)
Mulder Berend, 367 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)
Mulder Bernardus 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)
Mulder Bonne, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Mulder Bouke, Kapitein der Infanterie te Leeuwarden geeft in een handgeschreven en door hem ondertekende brief te kennen dat
hij eigenaar is geworden van het motorbootje genaamd “Hilda” voorheen toebehoorende aan de Gebroeders Spoelstra S. en W. en
hij de naam wil laten overschrijven als “Anna I” , vermeld zijn de maten en diepgang van de Motorboot enz. tevens de verdere
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correspondentie betreffende deze aanvraag , ook de verleende vergunning (Oranje) van de Gebroeders Spoelstra is in het dossier
aanwezig enz., jaar 1911 (9)
Mulder C.---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te
Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt
er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er
thans 80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door de deskundigen
Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten opzigt van de
gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½ voet
en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de
dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (10)
Mulder C.---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te
Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt
er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er
thans 80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door de deskundigen
Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten opzigt van de
gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½ voet
en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de
dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13)
Mulder C.---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te
Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt
er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er
thans 80 kinderen en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een getekende verklaring af gegeven door de deskundigen
Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van den Onderwijzer Wezel W. G. te Makkum ten opzigt van de
gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½ voet
en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de
dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13)
Mulder C. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Mulder Corn’s Gerrits 61 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)
Mulder Cornelis Gemeenteveldwachter te Akkrum 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)
Mulder Cornelis Gerrits 218 Nijeveen 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)
Mulder D. Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen , hij deelt mede in een handgeschreven brief met zijn
handtekening dat hij de functie aanvaard jaar 1915 (3)
Mulder David Corn’ s, 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)
Mulder de gebr., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende
brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart
brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover ook
diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook
wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie
Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te
Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang
te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma
W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr.,
Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch
v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch
Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Mulder de weduwe te Rien, ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp: een aankondiging
van zijn Beurtdienst met zijn schip van Franeker naar Sneek , wat ook in een advertentie (3 stuks aanwezig in het dossier) is
aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen
en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. te
Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek jaar 1880 (8)
Mulder Dirk 124 is zijn volgnummer en Delft is zijn woonlaats 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)
Mulder Douwe Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen ter vervulling van de ontstane functie wegens het vertrek
van Boer de R. H. te Stavoren hij bedankt in een handgeschreven brief met zijn handtekening voor de functie als zetter jaar 1915
(4)
Mulder Douwe, 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)
Mulder Durk Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
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Mulder Egbert RotterdamSolliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Mulder Egbert Jans te Weidum, aldaar benoemd als schoolmeester jaar 1817 (1)
Mulder Evert, 111 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)
Mulder Evert, 242 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)
Mulder 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)
Mulder F. K. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek , jaar 1879
Mulder F. K. Harlingen Schipper op de Margaretha
Mulder F. Kapitein op de Jonge Louis, jaar 1838

Mulder F. nr. 55 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)
Mulder F. R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Mulder F. 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)
Mulder F?. K.---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat
erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek in werking is
gebracht welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed
ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)
Mulder Ferdinant Willem Zeeman op de Betsy & Sara, jaar 1838

Mulder Frans R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Mulder Frans, 17 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)
Mulder G. G. te Stavoren,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)
Mulder G. Harlingen Schip de Jantje 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)
Mulder G. J. van beroep Molenaar te Appelscha betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 27 oktober
1824 ten zake bevindingen in zijn bergplaats van 4 ½ zak rogge gedekt door een biljet 2 dagen van tevoren afgetekend en dat enz.
jaar 1825 (3)
Mulder G. 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)
Mulder G. 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)
Mulder G. te Lekkum 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)
Mulder G. 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)
Mulder Gebroeders Donkerbroek Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1918
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Mulder Gebroeders Donkerbroek Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1927
Mulder Geert knecht van de bakker Albert Rodenburg te Heerenveen, Hij komt voor in een proces verbaal: een bekeuring
wegens het illigaal vervoer van rogerbrood en brood door de bakker enz. enz. jaar 1841 (4)
Mulder Geert Lamberts Bode van de Gemeente Oldeberkoop, hij wordt vermeld op de staat van de administratie der gemeente
Oldeberkoop zijn tractement voor 1 jaar is fl. 210.= jaar 1814 (9)
Mulder Geert 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)
Mulder Geert Rinderts arbeider 76 jaar.----- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar,
Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse
Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden
en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van Teyes,
Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5)
Mulder Gerardus Jakobs 641 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)
Mulder Gerrit Abeles Huisman te Nijelamer reclameerd wegens zijn aanslag enz. jar 1824 (4)
Mulder Gerrit Cornelis Geb. Ezinge, laatst gewoond hebbende te Ezinge. Fuselier 1-2-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen)
, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Mulder Gerrit Gerrits 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)
Mulder Grietje B. staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Mulder Grietje, 48 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)
Mulder 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)
Mulder H. H., Logementhouder, 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)
Mulder H. J. , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F. ondertekend een staat der gevangenen in de gevangenis te
Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde gevangene
voorkomt. Jaar 1814 (4)
Mulder H. J. aan hen is opgedragen de verpleging der gevangenen enz. jaar 1820 ( 2)
Mulder H. J. Onderwerp zijn tractement als Cipier te Heerenveen jaar 1823 (1)
Mulder H. J. Onderwerp; een Ordonantie jaar 1818 (1)
Mulder H. J. , Onderwerp; een ordonnancie voor verschuldigd zegelgeld , jaar 1818 (1)
Mulder H. J.---- Banning H Cipier van het Huis van Arrest te Sneek en Mulder H. J. Cipier van het Huis van Arrest te
Heerenveen betreffende een aantekening desselfs Tractement jaar 1824 (2)
Mulder H. J. betreft een ordonnantie ter zijne gunste van f. 25-10- enz. jaar 116 (1)
Mulder H. J. de weduwe te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Mulder H. J. de weduwe te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Mulder H. J. de weduwe te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
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Mulder H. J. de weduwe te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Mulder H. J. de weduwe te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Mulder H. J. een ordonnancie betreffende geleverde Ubs enz. jaar 1815 (1)
Mulder H. J. een ordonnantie ter zijne voordeel van f. 23.-.-: en tien stuivers voor verschuldigd zegelgeld enz. jaar 1816 (1)
Mulder H. J. een ordonnantie van f. 55.- voor geleverdeNoodwendigheden jaar 1815 (1)
Mulder H. J. een ordonnantie voor 50 cent voor verschuldigd zegelgeld jaar 1818 (1)
Mulder H. J. en Hiddinga E. een aan hen betaalde ordonnantie jaar 1819 (1)
Mulder H. J. en Wijndels J. H. beide te Heerenveen , Onderwerp verschuldigde Leges, jaar 1817 (1)
Mulder H. J.---- Hiddinga E. en Mulder H. J. beide te Heerenveen wonende ontvangen een madaat voor de eerste wegens de huur
van het huis van Arrest anz. En de laatste wegens leverantie van mondbehoeften voor gevangenen enz. jaar 1816 (1)
Mulder H. J. hij is 50 cent voor het zegel verschuldigd jaar 1817 (2)
Mulder H. J. Korenmolenaar te Rottevalle, , een handgeschreven brief met zijn handtekening en het complete dossier. Onderwerp;
vrijstelling van een procesverbaal van herziening , een procesverbaal wegens het bevinden van 10 zakken meel in de Molen
zonder enz. enz. jaar 1841 (14)
Mulder H. J. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz.
jaar 1816 (2)
Mulder H. J. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz.
jaar 1816 (2)
Mulder H. J. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een Ordonnantie
van betalingaan voornoemde jaar 1820 (2)
Mulder H. J. Onderwerp: Nota der aan hetMinisterie van Justitie verschuldigde zegel en leges van de Ordonnantiën enz. jaar 1816
(2)
Mulder H. J. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Mulder H. J. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Mulder H. J. te Heerenveen een missive betreffende een ordonnantie, en een ten name van Brouwer R. J. jaar 1819 (1)
Mulder H. J. te Heerenveen en Cambach P. te Sneek onderwerp; een ordonnantie ter hunne gunste enz. jaar 1818 (1)
Mulder H. J. te Heerenveen f. 67.10 Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne gunste van hem
voornoemd bedrag enz. jaar 1815
Mulder H. J. te Heerenveen onderwerp; een ordonnantie van betaling jaar 1819 (1)
Mulder H. J. te Heerenveen, Verpleging der Gevangenen in het huis van Arrest te Heerenveen, hij staat op de lijst der declaratien
ten laste van het Ministerie van Binnenlandsche zaken betreffende de leverantie van voornoemde enz. jaar 1825 (4)
Mulder H. J. te Heerenveen, Wijndels J. H., Brouwer R. J. beide te Heerenveen betreft een aantal mandaten aan het Collegie van
Heerenveen enz. jaar 1817 (1)
Mulder H. J. te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Mulder H. J. wegwns geleverde levensmiddelen , een mandaat voor betaling van f. 74 enz. jaar 1816 (1)
Mulder H. J.---- Wijndel J. H. en Mulder H. J. een ordonnantie betreffend everschuldigd zegelgeld jaar 1819 (1)
Mulder H. J.---- Wijndels J. H. en Mulder H. J. Onderwerp; Ordonnancien jaar 1819 (1)
Mulder H. J., een ordonnantie jaar 1819 (1)
Mulder H. Jans 347 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)
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Mulder H. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Mulder H. ondertekent een brief van de N.V. “ Lijempf ” melkfabrieken te Augustinusga en Suameer en Leeuwarden met het
verzoek om een vergunning te mogen varen tussen onze fabrieken met de motorboten “de Goede Verwachting “ en de “ Lijempf
” enz. enz. jaar 1913 (6)
Mulder H. Onderwerp: een ordonnancie jaar 1820 (1)
Mulder H. te Wolvega , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Wolvega I.“ 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)
Mulder H. Utingeradeel Kapitein op de Geziena 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 1895 (2)
Mulder Haring Gerrijts komt ook voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan
Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als
uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes Jan Jans als
Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar
Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige
Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)
Mulder Harlingen Kapitein op de Hebe 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Mulder Harlingen Kapitein op de Hebe 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)
Mulder Harlingen Kapitein op de Hebe 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Mulder Harm Haring Jans 282 St. Annaparochie 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)
Mulder Harm Jans 282 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)
Mulder Harmen 563 Koudum 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)
Mulder Harmen Gerrits te Rotserhaule 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 enz. jaar 1840 (6)
Mulder Harmen J. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Mulder Harmen jacobs wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog
openstaande artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken
betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
Mulder Harmen Jan 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)

Mulder Harmen Jans, 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 (5)
Mulder Harmen 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)
Mulder harmen, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Mulder Hein Jans * Dokkum 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)
Mulder Hend’k K., 66 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)
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Mulder Hendrik 788 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)
Mulder Hendrik Jans 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)
Mulder Hendrik Jans te Rotserhaule 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 enz. jaar
1840 (6)
Mulder Hendrik Jans, 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
Mulder Hendrik Jans, 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)
Mulder Hendrik Jans, 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)
Mulder Hendrik K, 106 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)
Mulder Hendrik K. 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)
Mulder Hendrik S. Korenmolenaar te Kooten, Een gesloten transactie, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende
een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Mulder Hendrik te Oudelamer 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)
Mulder Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Mulder Hendrik, 903 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)
Mulder Hermanus Jans * 21-02-1778 voorheen Molenaarsknecht en thans Cipier van de gevangenis te Heerenveen komt voor in
een document met 7 kolommen met veel info enz. enz. jaar 1822 (5)
Mulder Hermanus Jans, Cipier in het huis van arrest te Heerenveen heeft onder zich een mandaat enz. wordt ook genoemd >dat
door het sluiten van het bureau van de particulier Payues Volok enz. jaar 1813 (2)
Mulder Hermanus, 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)
Mulder Hillebrand Sietzes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom
met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Mulder Himke 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)
Mulder Hnedrik Visser Jacob, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter
te Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Mulder Hnedrik, 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)
Mulder Hylke G. , 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)
Mulder Ies J. Schipper op de het Everscheepje de Marya ,Vergaan op Ameland betreft de verkochte goederen die geborgen zijn
enz. jaar 1817 (3)
Mulder IJge W. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste
Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding
van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Mulder IJge Wiltjes Landbouwer van beroep te Sint Annaparochie wonende zijn rekwest aan de Koning gerigt is in handen
gesteld van de Grietman van het Bildt met inhoud dat zijne zoon Mulder Wiltje IJges militair alsnog bij de Nationale Militie te
mogen doen vervangen enz. jaar 1841 (4)
Mulder IJsbrand Klazes---- Wouters Wouter Berends: Onderwerp Aangiftebiljet voor Vaartuigen hij is eigenaar schipper van een
overdekt jacht voor vermaak van 11 tonnen, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij hij mededeeld dat hij
op 3 juni 1841 met zijn jacht op de Schouw onder Akkrum bevond en waar hij is geverbaliseerd wegens het niet kunnen vertonen
het Procesverbaal is opgemaakt en ondertekend door Mulder IJsbrand Klazes Deurwaarder der Directe belastingen en Dunzelman
Johannes Commies enz. jaar 1841 (14)
Mulder J. 37 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
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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)
Mulder J. A. 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)
Mulder J. B. Kapitein op de Jonge Egbertus, jaar 1838

Mulder J. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek, jaar 1879
Mulder J.---- Dijk van Sieds Jacob, Beurtschipper te Makkum, Onderwerp: o.a. handgeschreven brieven met zijn handtekening ,
een aankondiging van zijn Beurtdienst met het Schip “Klein Makkum” in eigendom van de weduwe Dijk van Jacob Siedses
tussen Makkum op Franeker en Leeuwarden , wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd
tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten
zijn ook vermeld en wel bij Mulder J. te Franeker op het West bij het Veerhuis, te Leeuwarden op de Nieuwestad bij de
Vrouwenpoort en Veerhuis Tolsma ….? jaar 1880 (9)
Mulder J. en Stuveling P. staan als in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Algemeene Nederlandse
Politiebond, afdeling Drente enz. en Putten van Gerrit en Koenot Adolf Harmanus staan als in hunne hoedanigheid van
Voorzitter en Secretaris van de Algemeene Bond van Politie personeel in Nederland, in een gedrukte brief aan de heeren
Gedeputeerde Staten der provincie Drente , Onderwerp het aanvangsalaris van fl. 1600.= enz. enz. tot een maximum van fl.
2100.= enz. jaar 1919 (9)
Mulder J. G. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Mulder J. G. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Mulder J. G. 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)
Mulder J. G. 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)
Mulder J. G. 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)
Mulder J. G. 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)
Mulder J. G. te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mulder J. G. te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mulder J. G. te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mulder J. G. te Olderberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B.
(Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Mulder J. G. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mulder J. H. Kapitein is met zijn schip de Jantina Gesina vanuit Groningen in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 30 april
naar Noorwegen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de
vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Mulder J. H. te Langezwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Mulder J. H. 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)
Mulder J. Harlingen Kapitein bij de Kon. Mij. 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)
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Mulder J. J. 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)
Mulder J. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking nemende
tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van Opsterland
hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839
(5)
Mulder J. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking nemende
tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van Opsterland
hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839
(5)
Mulder J. J. Kapitein is met zijn schip de Juffr. Martha te Pillau op 29 april gearriveerd komende vanuit Hamburg staat vermeld
op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven
en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Mulder J. J. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mulder J. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Mulder J. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Mulder J. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Mulder J. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Mulder J. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Mulder J. J. te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Mulder J. J. te Ureterp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Mulder J. J. te Ureterp 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)
Mulder J. J. ten zake een procesverbaal van bekeuring wegens bevondene overmaat op eener ter Molen aanwezige zak met Rogge
gedekt door een enz. jaar 1825 (7)
Mulder J. K. de weduwe te Langezwaag, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mulder J. L. als R. K. Pastoor op de Heide onder Sint Nicolaasga ,Onderwerp: een Request, er zijn herhaalde pogingen
aangewend om bij hem inlichtingen te krijgen enz. enz. zijn hoge jaren en zowel als het goed karakter van hem enz. enz. jaar
1821 (2)
Mulder J. L. 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)
Mulder J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken
dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
Mulder J. Politiebeambte te Pingjum/Kimswerd, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de
Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente
Veldwachters jaar 1884 (26)
Mulder J. te Groningen 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)
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Mulder J. te Groningen 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)
Mulder J. te Groningen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling,
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Mulder J. te Groningen, 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)
Mulder J. te Groningen, 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
Mulder J. te Groningen, 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
Mulder J. te Groningen, 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)
Mulder J. te Groningen, 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)
Mulder J. 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)
Mulder J. 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)
Mulder J. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mulder J.---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij
vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek in werking is gebracht
welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt
dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)
Mulder Jacob---- Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van, Grietman van het Bildt ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de bedelaars Kolonisten Molenaar Jacob Alberts
en Mulder Jacob enz. jaar 1841 (3)
Mulder Jacob J. 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)
Mulder Jacob 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)
Mulder Jacob 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)
Mulder Jan , aansteling tot Schoolonderwijzer derde rang te Kimserd, jaar 1824 (3)
Mulder Jan Alberts 32 jaar geboren te Jubbega wonende te Nijberkoop, 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)
Mulder Jan Alberts 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)
Mulder Jan Alberts 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)
Mulder Jan Andries wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de Provincie Vriesland en op 1e
januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale Militie
elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)

6285

1247-10
18-12-1817

6654

372 blz. 6
09-08-1816

8257

69/20, 1
nr. 124
20-01-1840

8285

615-2,
27, 3, 4
19-06-1840
708-5_27b
20-07-1841

8375

8380

8211

6029
6839

833-2
24-08-1841
Ooststellingwerf
988-3, 27
Bladzijde 3
26-09-1839
896
17-12-1817
5-A blz. 4
08-04-1824

6644

799
nrs.75-103
25-09-1815

6005

933
27-11-1815
34
14-01-1817
933
27-11-1815
954-8
06-12-1815
5-A
08-10-1824
14-A
11-01-1825
A-40
24-02-1834

6018
6005
6006
6855
6864
3699

8096
6278

624/2
31-01-1838
194-2
20-02-1817

6277

86
28-01-1817

6281

583- 14
05-06-1817

6385

141
06-07-1814
1247-32
18-12-1817

6285

9180
6082

264
06-02-1915
453
03-05-1822

Mulder Jan Ates, 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)
Mulder Jan G. , 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)
Mulder Jan G. 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)
Mulder Jan G. 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)
Mulder Jan G. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B.
(Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Mulder Jan G. 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)
Mulder Jan G. 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)
Mulder Jan Geerts Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Wolvega arr. Heerenveen. Jaar 1817 (2)
Mulder Jan Geerts 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)
Mulder Jan geerts 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)
Mulder Jan Geerts te Wolvega Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland
met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Mulder Jan Geerts te Wolvega, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in
voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)
Mulder Jan Geerts Wolvega Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met
vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Mulder Jan Geerts, hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens weekgelden
met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)
Mulder Jan Geerts, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks
tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Mulder Jan Gewerts te Wolvega, 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)
Mulder Jan Harmens , 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 (5)
Mulder Jan Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 10-2-1837 Overleden te Koempoelang ,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Mulder Jan Hendriks Bakker en Molenaar te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar
1817 (3) dossier (6)
Mulder Jan Hendriks Molenaar te Burum bij Missive van 6 Januari 1817 no. 37 het hem voorgeslagen accoord nopens de
belasting op het Gemaal in deze provincie had aangenomen thans evenwel geven wij te kennen enz. dat hij afstand wil doen
enz. jaar 1817 (1)
Mulder Jan Hendriks, Bakker, 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)
Mulder Jan 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)
Mulder Jan J. , 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)
Mulder Jan Jaan, 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)
Mulder Jan Jacobs, 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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Mulder Jan Jans , Koornmolenaar en mede Bakker te Appelscha omdat zijn bergplaats vies is bevonden en en een tweede zak
nog warm was enz. enz. door de commiesen Dekker Engbert Johannes en Winters Hans Ybes en Duursma Egbert Piers jaar 1825
(4)
Mulder Jan Jans---- Duursma E. Commies te Makkinga, Onderwerp: dat de feitelijke aanranding tegen voornoemde door de
Molenaar Mulder Jan Jans te Appelscha enz. dat dat niet ongestraft mag blijven enz. jaar 1825 (2)
Mulder Jan Jans Molenaar en Bakker te Appelscha, een proces verbaal van bekeuring wegens 2 zakken meel enz. enz. jaar 1824
(3)
Mulder Jan Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Mulder Jan Jeen, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Mulder Jan Klazes militair lichting 1840 is ziek achtergebleven en worden gelast als hij beter is zig bij zijn corps te vervoegen
enz. enz. jaar 1841 (2)
Mulder Jan Krijns 245 Grote Gast 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)
Mulder Jan Martens Mr. Schoenmaker met drie knegten te Gemeente Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements
Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van
Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)
Mulder Jan Martens Schoenmaker te Joure bekeurd voor het niet bijhouden van een register van zijn knechten 1824 (3)
Mulder Jan Nicolaas * Dokkum 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)
Mulder Jan Nicolaas, 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)
Mulder Jan Parrega Politiebeambte Wonseradeel, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de
Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente
Veldwachters jaar 1884 (26)
Mulder Jan staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de
Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de
Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Mulder Jan te Franeker, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale
Militie enz. jaar 1840 (4)
Mulder Jan te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mulder Jan thans Adjudant tot Majoor, ---- Fontein R., de president Burgemeester van Franeker Banga J. (Jelle) is ten hoogste
verwonderd over het ontslag van eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid enz. enz. heeft hij besloten de navolgende personen
in rang te bevorderen, Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, Mulder Jan thans Adjudant tot Majoor, Pook Joh. thans
Lt. Kwartiermeester tot Adjudant, Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, Wijtema Lam. Thans 1e Luitenant tot
Kapitein, Vries de S. thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant en Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1)
Mulder Jan van Beroep Apotheker en Jellema Dirk van beroep Mr. Koperslager staat o.a. vermeld in een door Boer de M. G.
(Mevius Gerrit)e President Burgemeester van de Stad ondertekene brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragt voor benoeming van Zetter in deze Gemeente wegens het overlijden van Rissalada Hessel enz. jaar 1824 (7)
Mulder Janis Ates Woudsend Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Mulder Janke H. te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door de Commisen Jungst en
Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten onregte aangegeven belasting voor dienstbodes jaar
1824 (3)
Mulder Jarig Attes de weduwe Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de
Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de
Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad
tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Mulder Jebbigje Andries wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op
het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)
Mulder Jeen Jans, 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)
Mulder Jelle G. 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)
Mulder Jelle G. 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)
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Mulder Jelle G. te Oldeberkoop, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Mulder Jelle Geerts 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)
Mulder Jelle Jans, 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)
Mulder Joh’s Adam Frederik 454 is zijn volgnummer en Tjummarum 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)
Mulder Johannes ----- Dekken van Aukje huisvrouw van Postma Klaas Harms Verlofhouder te Roodeschuur zij is verbaliseerd
wegens de drankwet (klandestine verkoop enz. enz.) overtreding door Mulder Johannes Veldwachter te Twijzel die zij beledigd
en heeft enz. enz. getekend door de Chef veldwachter Schepel, en een door hem (Mulder Johannes ) geschreven brief door hem
ondertekend, en een door haar (Dekken van Aukje) geschreven brief door haar ondertekend, enz. jaar 1920 (6)
Mulder Johannes 486 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)
Mulder Johannes G. 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)
Mulder Johannes Geerts 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)
Mulder Johannes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij
de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)
Mulder Johannes Nicolaas 486 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)
Mulder Johannes 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)

Mulder 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)
Mulder Johannis Nicolas 92 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de 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. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Mulder Jurjen Gooitzen 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)
Mulder K Kortstra A., Horst v.d. Tj., Riemersma E., Kuipers W., Mulder K., Meersma H. en Halbersma A. , allenVeldwachters in
de Gemeente Schoterland houdende hun verzoek in een door hen alle ondertekende brief aan de gedeputeerde staten geven met
eerbied te kenen dat zij een betere salarisregeling willen en zij daar een afwijzing van hebben ontvangen maar dat zij dit enz. ook
in het dossier aanwezig een lijst van allen waarin vermeld hun Salaris , Kindertoeslag, Kleedingeld. Rijwieltoelage, over 1920 en
1921 waaruit blijkt dat zij een toeslag van 20 % hebben gekregen enz. jaar 1921 (6)
Mulder K. J. 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)
Mulder K., te Oudehorne, Gemeenteveldwachter van Schoterland de Burgemeester van Schoterland vraagt aan den Heer
Commissaris van Friesland dispensatie enz. enz. Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters
opgedragen door de Gemeente enz. een antwoord dat het is toegestaan dat hij werkzaamheden verricht als landbouw en veetelling
enz. jaar 1921 (2)
Mulder Kerst, 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)
Mulder Kerst, 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)
Mulder Klaas J. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en
April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
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Mulder Klaas 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)
Mulder Kornelis Beurtschipper te Wolvega , Onderwerp: maakt bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst
Wolvega op Sneek o.a. 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 (7)
Mulder Kornelis geb. 15-04-1892 Wijnjeterp, zijn voordracht en benoeming als Veldwachter te Schoterland jaar 1920 (3)
Mulder Kornelis, Beurt en Veerdienst van Wolvega 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 1857 (8)
Mulder L. G. Deurwaarder Executeur der Belastingen met als onderwerp een declaratie aan hem te betalen ten bedrage van f. enz.
jaar 1815 (1)
Mulder L. G. 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)
Mulder L. H. Amsterdam Schipper op de Vrouw Jantina, jaar 1840

Mulder L. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Mulder L. J. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz. 10>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
526-1, 6
Mulder L. J. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
615-2, 6-2 19- Mulder L. J. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
06-1840
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)
988-3, 6
Mulder L. J. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
Bladzijde 2
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
833-2
Mulder L. J. te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Het Bildt
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
526-1, 6
Mulder L. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
22-05-1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
735
Mulder Lambert Geerts Deurwaarder te Oosterwolde heeft 2 arresten gelegd op de goederen van Boven van Grietje Alberts te
20-09-1814
Noordwolde met verzoek om Authorisatie,tevens met een handgeschreven brief waaronder een kruisje gezet door Boven van
Grietje Alberts, ook een brief met de handtekeningen van Mulder L. G. de Deurwaarder en Jonkers Jan Dirks, Woude van der
Hendrik Paulus Mr. Schoenmaker beide te Oldeberkoop als getuige bij de beslaglegging bij Boven van Grietje Alberts jaar 1824
(5)
563
Mulder Lambert Geerts---- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende te Oldeberkoop
22-07-1814
en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te
Oldeberkoop wonende, begeven zig naar het huis no. 187 hebbende de vaart ten westen, Perfect Jan ten Oosten, Jager D. H. ten
Zuiden en Martens Jan ten Noorden te Noordwolde in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen,
een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts omdat eerstgenoemde niet voldaan heeft aan verschillende
waarschuwingen enz. bij het huis aangekomen is het bevel aan de bewoners Roduite van de Sipke afgegeven enz. jaar1814 (3)
799
Mulder Lambert Geerts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
nrs.75-103
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte
25-09-1815
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)
198
Mulder Lambertus te Sint Nicolaasga staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
10-05-1818
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook
hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
855
Mulder Lammert Geerts te Heerenveen, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=
06-09-1823
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)
137 blz. 6
Mulder Lijkle Martens te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar
19-03-1817
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz.
in te vorderen, jaar 1817 (9)
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Mulder Lmabert Geerts te Oude Berkoop hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr.
Heerenveen jaar 1825 (2)
Mulder Lolke, 530 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)
Mulder Ludwig Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende in dienst. Tweede kanonnier 20-12-1836 Overleden te N. Garone,
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Mulder Luitjen Johannes---- Tuinman Pieter Jeeps, wonende te Wijckel een Extract vonnis rechtbank te Sneek inzake het
mishandelen en slaan van Meer van der Durkjen Cornelis huisvrouw van Mulder Luitjen Johannes Kastelein te Balk jaar 1824 (3)
Mulder Lyckle Martens, Tuinier, Huis 94, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van
Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Dobelman J. (Jan) spruitende uit
het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met
vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Mulder M. J. beheerder der Coop. Stoom Zuivelfabriek de “ Nijverheid” te Hemrik, verzoekt om de melkboot nog te mogen
schutten in de sluis te Hemrik op zondagavond enz. jaar 1916 (8)
Mulder Margrieta * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen
met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz.
jaar 1837 (8)
Mulder Margrieta, 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)
Mulder Mattheus, 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)
Mulder---- Muller (hij tekend als Mulder)Johannes Lambertus R.K. Pastoor te Sint Nicolaasga op de Heide, hij verzoekt om een
pensioen , hij is geboren in 1740 en nu 80 jaar oud en hij zijn uitgestrekte gemeente vanb 75 zielen en ruim 300 ledematen welke
hij al 54 jaar als Pastoor heeft bediend enz. enz. enz. enn hij geen kapalaan heeft enz. jaar 1820 (3)
Mulder Nicolaas Ysbrants Hij komt voor op de staat van Militairen die door lichaamsgebreken ongeschikt zijn verklaard . jaar
1841 (5)
Mulder Nies Lammert 142 Bierum 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)
Mulder Nies Lammerts 4 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Mulder P. A. de weduwe Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Mulder P. G. te Oostermeer, 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)
Mulder P. J., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens
een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha,
Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper
van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun
famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Mulder P.Het Bildt Kapitein op de Janzje 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 1879 (2)
Mulder Petrus * 08-10-1771 ’s Gravenhage 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 september 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)
Mulder Pier Kreins 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)
Mulder Pier? Krijns, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk
en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het
bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Mulder Pieter B. Kastelein te Leeuwarden eigenaar van de Pelmolen te Hijum en verhuurd aan Leistra Lijsbeth weduwe van Jan
A. van der Ley die meer gruttersche aldaar is dan molenaarsche enz, Onderwerp een request jaar 1824 (4)
Mulder Pieter Baukes , eigenaar van de Pel en Rogmolen te Hijum, betreft de verhuur van zijn molen , een handgeschreven brief
met zijn handtekening , Jaar 1824 (2)
Mulder Pieter Baukes eigenaar van de Pel, Koren en Rogmolen te Hijum, hij heeft de molen verhuurd enz. enz. jaar 1824 (4)
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Mulder Pieter Baukes, thans Kastelein bij Leeuwarden letter M. no. 247 vroeger pel en rog molenaar , Korenmolen een
handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (2)
Mulder Pieter Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Mulder Pieter Jans van beroep Koorn Molenaar wonende onder Makkinga hij verzoekt in een door hem ondertekende brief of er
een borgstelling geregeld kan worden enz. jaar 1841 (6)
Mulder Remmert Martens 198 Nanninga? Kanton Oudeberkoop is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Mulder Rinse Jans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt
enz. jaar 1841 (5)
Mulder Roelof 18 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)
Mulder S. G. te Oude Berkoop 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)
Mulder S. H. te Harlingen---- Swarth de AE. M. mr. hij is benoemd als executeur in zake de Ontvanger der directe belastingen te
Harlingen tegen Glinstra van J. J., Mulder S. H., Boterweg J. D. de weduwe enz. jaar 1837 (3)
Mulder S. J. te Ureterp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Mulder Siebe, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Mulder Sierd, 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)
Mulder Sjoerd, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Mulder Sjoerd, 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)
Mulder T. K. Schipper op de Margaretha, jaar 1838
Mulder te Midlum, Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Mulder Theodorus E. Kollumerzwaag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar
1918 (1)
Mulder Theodorus te Kollumerzwaag , Beurt en Veerdienst van Kollummerzwaag naar Dockum, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Mulder Thijs de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Mulder Timotius Kapitein op de Jonge Louisa, jaar 1837
Mulder Tjeerd Dirks te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Mulder Tjeerd DirksVeenstra Jan Jans staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Mulder Trijntje, 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)
Mulder W. Kapitein op de Jonge Dirk, jaar 1837
Mulder W. D. 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)
Mulder W. H Schip de Wilhelmina Hendrika, jaar 1840
Mulder W. H Schip de Wilhelmina Hendrika, jaar 1840
Mulder W. H. Harlingen Schipper op de Wilhelmina Hendrika, jaar 1840

8201

8349
8169
8224

14-12-1840
785/9
Bladzijde 1
07-05-1839
166/17, 286
17-02-1841
198/7, 286
21-02-1839
1225-3
02-12-1839

8201

785/9
07-05-1839

8377

771/7
06-08-1841
328/27- 7
03-04-1841

8356

8096

6424

626/20
260-486
28-06-1838
588
25-11-1817

6865

1-C no. 339
24-01-1825

6028

810
13-11-1817
264, 257/17
15-03-1838
1-A
24-02-1824
938 blz. 4
30-11-1815
307
31-03-1815

8077
6835
6005
5997

6026

652
23-09-1817

6843

30-C ongehuwden D.
21-05-1824

9183

1731
05-12-1916
707
21-11-1816

6016

8350

167-18
18-02-1841

6866

26-01-1825
6-A

6866

26-01-1825
2-A

5999

467
17-05-1815
1092
09-11-1814

6251

6838

18-A26-03-1824

Mulder W. H. Kapitein van Harlingen naar Christiansand met het schip de Jonge Dirk 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 is op de 19e april verongelukt doch het volk gered
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Mulder W. H. Schipper op de Wilhelmina Hendrika zijn Lek Geslagen Schip
Mulder W. Harlingen Kapitein op de Jonge Dirk, jaar 1839
Mulder W. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking
nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van
Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland
enz. jaar 1839 (5)
Mulder W. K. Harlingen ---- Repko & Teersma Harlingen Cargadoors onderwerp betreft teruggaaf van het laatst betaalde
tonnegeld van het het verongelukte schip de Jonge Dirk (verongelukt 19 April 1839 Listerland in Noorwegen) gevoerd door de
schipper Mulder W. K. te Harlingen Koopvaart en zeevaart tijdingen, jaar 1839 (8)
Mulder W. Komt voor op een lijst van personen met een procesverbaal, jaar 1841 (2)
Mulder W. nr. 56 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)
Mulder Wilhelm Kapitein op de Jonge Dirk, jaar 1838

Mulder Wilhelmus * 27-10-1792 Nijmegen 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 september 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)
Mulder Willem nummerverwisselaar voor Vlieger Sytse Sepkes, 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)
Mulder Willem Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Mulder Willem H. Makkum Kapitein op de Jonge Dirk, jaar 1838
Mulder Willem Hendriks Kapitein op de Hoop, jaar 1824
Mulder Willem 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)
Mulder Willem 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 224
Mulder Willem 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)
Mulder Willem, 247 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)
Mulder Willem, 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)
Mulder Willem, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Mulder Wiltje IJges---- Mulder IJge Wiltjes Landbouwer van beroep te Sint Annaparochie wonende zijn rekwest aan de Koning
gerigt is in handen gesteld van de Grietman van het Bildt met inhoud dat zijne zoon Mulder Wiltje IJges militair alsnog bij de
Nationale Militie te mogen doen vervangen enz. jaar 1841 (4)
Mulder Y. K---- Molenaar H. W. Scheepstimmerbaas aan de Lemmer een procesverbaal opgemaakt door de commies Mulder Y.
K. en de deurwaarder Vries de E. beide te Lemmer een bekeuring ter zake de bij hem in dienst zijnde werklieden, slechts
gedeeltelijk in het register der werklieden te ebben ingeschreven Boete is f. 100.- enz. enz. jaar 1825 (2)
Mulder Y. K.---- Klijnsma Wybe Meines winkelier te Echten een procesverbaal opgemaakt door de commies Mulder Y. K. en de
deurwaarder Vries de E. beide te Lemmer een bekeuring ter zake uitoefening van een patentpliftig beroep zonder deswegens
aangifte te hebben gedaan de boete is vijftien guldens enz. jaar 1825 (2)
Mulder Ysbrand Klazes 23 jaar ongehuwd te Sloten en Beekhof Theunis Ydes te Balk gehuwd en 5 kinderen , en Sterkenburg
J.J. te Balk zij worden voorgedragen voor de post van Deurwaarder i.p.v. Schmits S. enz. enz. jaar 1815 (2)
Mulder(n?) H. J. Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, 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. , jaar 1814 (4) dossier 16
Mulder, Jan Arjens te Oudega, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar
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Mulders Egbertus Johannes * Sint Anthonie 04-04-1809, 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)
Mulders Jacobus, 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)
Muler G. N. 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)
Mulhleger Theodurus Jacobs---- Werf van der Jan Sakes woonachtig te Ee en Mulhleger Theodurus Jacobs uit de gemeente
Rinsumageest verzoeken vrijstelling van de Militie in het document de reden waarom enz. jaar 1814 (2)
Mulie(r?) de Pierre, ---- Cominck de Antoin en Mulie(r?) Buijze Pierre, Harlingen, Onderwerp de zaak tussen de Sluiswachter
te Haerleboken en de eigenaren van de Molens op de Rivier de Leije omtrent het emplooy van het water van de rivier (een Franse
Akte) jaar 1822 (17)
Mulier P. Ontvanger in het district Tjerkwerd en tevens is de administratie door de heer F. A. Boelens overgedragen jaar 1821
(2)
Mulier ….? Schout van de Gemeente Augustinusga ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffendede
Armbezi=orgers van Surhuisterveen enz. jaar 1815 (2)
Mulier ….?---- Salverda ….? en Mulier ….? beide zijn ambtenaren en komen door het hele invt. nummer /dossier voor enz. in het
jaar 1845
Mulier C. Percepteur der Belastingen gaat vergezeld met de Schout van Tjerkwerd Oneides Catrinus naar de heer Binkes
Christoffel gechargeerd met de perceptie van wijlen de heer Muns Rudolphes teneinde deszelfs kas op te nemen en deselve aan
Mulier Pieter enz. jaar 1814 (6)
Mulier Controleur in Leeuwarden, Onderwerp: dat de belastingdienst het oude materiaal te doen verkopen maar dat er in zijn
bezit zijn 12 Molenbuisen enz. jaar 1817 (2)
Mulier F J…?, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt vermeld
op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Mulier F. J.---- Boersma M. W., Mulier F. J. , Wijma R. L. , Boersma M. W., Kloosterman J. B., Hoeksma F. P. en Henstra A. H.
een handgeschreven brief met hun handtekeningen als Zetters van de Gemeente Augustinusga jaar 1816 (6)
Mulier F. J. M. M. , hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm door enz.
in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)
Mulier F. J. M. M. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Mulier F. J. M. Minnema 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)
Mulier Frederik Jan Michiel----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te
Leeuwarden met zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Mulier Frederik Jan Michiel hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in
het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en
zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en
vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Mulier Frederik Jan staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd in de
Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Mulier Fredrik Jan Michie
,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van
Kwaliteiten, Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Mulier G. N---- Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden, een
brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P. dat in het bijzijn van de Schout van Kollum Vening A. J. Provinciaal Inspecteur
der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen dat de ontzegeling van de kas en stukken heeft plaats gehad
en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit stuk is ondertekend door Idsinga van S. P.
, Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz. Controleur der Belastingen en Groenman E. K. jaar 1814 (5
Mulier G. N. ---- 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)
Mulier G. N. ---- Vitringa Coulon, Feddes C. C. , Mulier G. N. en Risselada T. Waren benoemd tot leden der Commissie van
adm. Huis van Reclusie enz. enz. maar hebben bedankt daarvoor in de plaats zijn benoemd Alberda E. Vrederechter, Tromp T. S.
lid van de rechtbank, Gratama T. bewaarder der Hypotheken en Klomp A. Rentenier jaar 1823 (4)
Mulier G. N. (Mr.) wordt genoemd in een door Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn request voor zijn ontslag als Schutter en als 2e Luitenant bij
de dienstdoende Schutterij enz. jaar 1824 (7)
Mulier Gerardus Nicolaus 32 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van plaatsvervanger in de regtbank te
Leeuwarden enz. i.p.v. Feijens Georgius Lambertus , jaar 1823 (2) (1ste)
Mulier Gerardus Nicolaus 32 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van plaatsvervanger in de regtbank te
Leeuwarden enz. i.p.v. Feijens Georgius Lambertus , jaar 1823 (2)
Mulier Gerr. Nicol. 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)
Mulier Gerrit Nicolaas 32 jaar, Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor de post van
Regter in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. i.p.v. de heer Vierssen van Willem Levius die afstand van deze post
heeft gedaan enz, jaar 1823 (4)
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Mulier Gerrit Nicolaas 31 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info) van candidaten ter voordracht voor de functie
van Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz. i.p.v. Bierma Oosting Johannes die benoemd is als rechter aldaar. Jaar
1822 (2)
Mulier Gerrit Nicolaas 32 jaar---- Cats Jentje Ez. oud 30 jaar Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met
candidaten voor de post van Plaatsvervanger in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)
Mulier Gerrit Nicolaas , Hij wordt vermeld in een staat als kandidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger enz. enz. jaar
1823 (2)
Mulier Gerrit Nicolaas 32 jaar, Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor de post van
Regter in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. i.p.v. Le Maire Jean enz, die benoemd is tot Regter, jaar 1823 (2)
Mulier Gerrit Nicolaas Controleur der in en uitgaande regten enz. enz. hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van
Geneeskundig onderzoek en Toezigt van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten
enz. enz., jaar 1822 (5)
Mulier Gerrit Nicolaas Controleur der in en uitgaande regten enz. enz. hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van
Geneeskundig onderzoek en Toezigt van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten
enz. enz., maar hij kan deze functie niet waarnemen en moet er dus van af zien enz. enz. jaar 1822 (3)
Mulier Gerrit Nicolaas 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)
Mulier Gerrit Nicolaas staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd in de
Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Mulier Gerrit Nicolaas van beroep Advocaat hij is medeoprigter van de naamloze maatschappij genaamd de Vriesche Stoomboot
Maatschappij daarin wordt ook vermeld met welke stoomboten zij welke diensten willen gaan aanleggen enz. jaar 1828 (28)
Mulier Gerrit Nicolaas wordt vermeld in een bijlage genaamd Staat der officieren bij de rustende Schutterij van Heemstra C. S.
Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Mulier Gerrit Nicolaas, 371 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)
Mulier---- 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)
Mulier Mr. Gerrit 31 jaren, hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van plaatsvervanger in de rechtbank te
Leeuwarden met een kolom Voormalige en tegenwoordige qualiteiten en Aanmerkingen enz. jaar 1822 (2)
Mulier N. P?. of G? te Leeuwarden Hij is benoemd tot conroleur der der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in
voornoemde standplaats enz. jaar 1822 (3)
Mulier P. op zijn verzoek tot verlof het volgende: er zijn geen bedenkingen waarom hij geen verlof zou mogen hebben enz. jaar
1820 (1)
Mulier P. , 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)
Mulier P. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar
1812 (3)
Mulier P. , 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)
Mulier P.--- Burghgraaff T. en Mulier P. Beide Ontvanger der belastingen van Witmarssum en Tjerkwerd onderwerp: het besluit
van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9 betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. jaar 1819 (7)
Mulier P. 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)
Mulier P. 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)
Mulier P. Ontvanger der Directe belastingen in het district van Ontvang Tjerkwerd hij schrijft en ondertekend een brief waarin hij
verzoekt om verlof omdat zijn schoonvader Haitsma Johannes Mr. zedert eenige tijd ziek liggende in Amsterdam en hij zig voor
de noodwendige zaken derwaarts begeven moet en 6 tot 7 dagen van zijn kantoor enz. jaar 1820 (1)
Mulier P. ontvanger te Rinsumageest------- Steringa, Gaarder der onbeschreven middelen in 1807 bij den heer Mulier P. en nu
wenst hij van zijn post ontslagen te worden jaar 1817 (1)
Mulier P. 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)
Mulier P. staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de
Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Mulier P.---- Steringa ….? Deurwaarder, scrijft in een door hem getekende brief dat hij in de jare 1801 als 1e Commies op een
kantoor der beschreven middelen bij den heer Mulier P. Ontvanger in het toenmalige arr. Rinsmageestenz. en in 1806 aangesteld
als Gaarder enz. jaar 1817 (2)
Mulier P. te Rinsumageest, 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)
Mulier P. te Tjerkwerd Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren
en venstergeld jaar 1815 (2)
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Mulier Pieter 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)
Mulier Pieter hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van
Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Mulier 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)
Mulier Pieter---- Mulier C. Percepteur der Belastingen gaat vergezeld met de Schout van Tjerkwerd Oneides Catrinus naar de heer
Binkes Christoffel gechargeerd met de perceptie van wijlen de heer Muns Rudolphes teneinde deszelfs kas op te nemen en deselve
aan Mulier Pieter enz. jaar 1814 (6)
Mulier Pieter Pieter Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)
Mulier 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)
Mulier Pieter te Bolsward Gedeputeerde Binnensdijks 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 Wonseradeel
Zuiderzeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Mulier Pieter, 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)
Mulier Pieter, Onderwerp; Procesverbaal van opneming, de controleur der belastingen heeft zig begeven naar het huis van
voornoemde persoon en hem verzogt hem te vergezellen ten huize van de heer Mulier Pieter de afgaande persepteur ten einde de
voorgestelde opneming te doen en aldaar aanwezig ook de heer Boelens van Boelardus Augustinus benoemd tot provisionele
waarneming der functie van Percepteur enz. enz. en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen aan de nieuw aangestelde enz.
enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide percepteurs en de ontvanger
jaar 1814 (7)
Mulier Pieter, 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)
Mulier T.---- Boelens F. A. thans ontvanger der belastingen te Makkum wordt benoemd tot ontvanger te Haske en Joure i.p.v. de
overleden Eyck van Wieger en in de plaats van Boelens krijgt Mulier T. of P? de functie van ontvanger der belastingen te
Makkum enz. enz. jaar 1821 (3)
Mulier T. J. Schout van de Gemeente Augustinusga ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland
dat hij betrekkelijk de verpligting der alimentatie van Cornely Geertje waartoe de Armvoogden van Surhuisterveen die van
Drogeham gehouden oordelen enz. dat de Schout van Surhuisterveen bij het leven van Gerrits Hendrik als deszelfs Huisvrouw en
thans als deszelfs weduwe doen voorkomen nimmer zijne wettige huisvrouw is geweest enz. jaar 1814 (2)
Mulier------ With de M. hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze functie; de Heren
Speelman, Wobma en Mulier tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H., jaar 1818 (1)
Muliere Johannes Haitsmate Bolsward Ontvanger Generaal 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 Wonseradeel
Zuiderzeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Muliet T. J. secretaris accordeerd en Ondertekend ter Ordonnantie>>> Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Reeling Nicolaas te Oostermeer
betreft de aflegging van den eed en een brief dooer hem ondertekend dat hij wegens zijnn vrouw en drie kleine kinderen enz. jaar
1817 (2)
Mulk te Amsterdam Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Mulle Grietje, 355 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)
Mulle Joh. Adam Fredrik, Leeuwarden is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative
Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het
Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no.
4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)
Muller Jan Jens Vergaan 15-06-1816 op Ameland Verbrijzeld schip Vrouw Maria, jaar 1819
Muller (Clercq Muller de Maria Catharina) , 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)
Muller (hij tekend als Mulder)Johannes Lambertus R.K. Pastoor te Sint Nicolaasga op de Heide, hij verzoekt om een pensioen , hij
is geboren in 1740 en nu 80 jaar oud en hij zijn uitgestrekte gemeente vanb 75 zielen en ruim 300 ledematen welke hij al 54 jaar
als Pastoor heeft bediend enz. enz. enz. enn hij geen kapalaan heeft enz. jaar 1820 (3)
Müller (Muller) Dominikus,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Müller (Muller) Maria Catharina, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (6)
Muller ….? .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie te
Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. de
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Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den marsch van
Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. , Arensma
….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B? jaar 1814 (2)
Muller ….? Capitein Commanderende het depot van het 3e Bat. Inf., der Landmilitie enz. zijn aanrage voor enz. vervalt, jaar 1814
(1)
Muller ….?---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip de Ajax dat
op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en van de
bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz. Posthumus Rense
Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is Filaloff Nicander geass.
met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen
met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een
verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg vonden
en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz. verder worden genoemd de matrosen Bourlakof ….?,
Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het schip terwijl de
Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11)
Muller ….?---- Larebij Pieter Heertjes, hij is volgens de commanderende officier van het Depot Kampen aldaar aangekomen maar
dat Louwkamp Marten Fredriks zig niet in het Depot Kampen aanwezig is verder wordt genoemd Balt van ‘t…..? Luitenant
Colonele en Muller ….? Kapitein tevens een rekening die betaald is door Vulti ….? Captein aan Schoondorp B. C. voor transport
enz. jaar 1814 (2)
Muller ….?---- Vulte von C. J. Kapitein deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat hij het commando heeft overgenomen van
Kapitein Muller ….? Van het Depot van het 3e Batt. Landmilitie te Campen enz. jaar 1814 (1)
Muller 2e Luitenant in het 2e Bataillon Regiment No. 21 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met
de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz
jaar 1815 (5)
Muller A. Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer
aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente der Domeinen Boelens van F. A. Beetsterzwaag , jaar 1818 (3)
Muller A. 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)
Muller A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Muller A. Sergeant bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K. Secretaris van den Krijgsraad van de Stedelijke
Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat hij eindelijk tenuitvoer heeft gebragt hetgeen wat hij meer
dan eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz. en in een vervolg brief; de beschuldegingen ingebracht tegen de
Misikant Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd jaar 1815 (13)
Muller A. 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)
Muller Agnes vrouw van Bol Hubertus Marinus met 2 kinderen, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats
en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Muller Agnes vrouw van Bol Hubertus Marinus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
Muller Andreas benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche
Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen
zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Muller Andreas------ Knijff van Petrus Jacobus te Driezumerterp onder Driezum, erfgenaam van Knijff van Godschalck Horatius
in leven rechter te Sneek wordt verder in genoemd Muller Andreas overl. 07-08-1823 te Dokkum Ondererp Successie rechten jaar
1824 )1)
Muller Andreas staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en
wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld
persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Muller Andreas wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Muller Andreas wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Dockum enz. jaar 1816 (9)
Muller Andries staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Muller Antonius, 791 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)
Muller Bote, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in
de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
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Muller Clercq de Maria Cath. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Muller Dominikus, 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)
Muller Dominikus, 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)
Muller Felix * 14-04-1801 Niederlip (Zwitserland) , Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst
van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Vrouw Maria in 1834 enz., en vervallen van den Militaire stand
en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier
(20)
3-A
Muller Frans geb. Laar in het Graafschap Tekelenburg Een lijst van gedrag waar o.a. op staat geboortplaats, de misdaad, vonnis,
15-04-1824
door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf, de Commandant (waarbij wordt
vermeld hoe het gedrag Jaar 1824 (6)
7-A bijlage 1 Muller Frans, 21 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst
Mannen
der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het
Crimineellen tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende
26-03-1824
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)
407
Muller Frederich Jacob * 03-08-1793 Elbling, in ’t Pruisische wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van
04-09-1817
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale
Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met
briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld
met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz.
jaar 1817 (3)
120
Muller Gebroeders te Embden, eigenaar van het schip “de Struisvogel”, “Ortolan”, “Speculant” en de “Adriana” een brief met de
07-09-1901
vraag dat het gerucht waar is dat schepen langer dan 30 meter niet in Friesland mogen varen enz. enz. met antwoord jaar 1901 (3)
420
Muller Gerhard Bernardus Placidius, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
05-03-1915
griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
30-14
Muller Hans de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
18-C
Muller Heinrich Alias Heinrich Pape * 08-04-1796 Berlijn ; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
07-01-1825
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)
859-1+5
Muller Hendrik staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
10-10-1815
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor
het Bataillon rustende Schutters No. 1 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 1 en
2 enz. 1815 (2) Dossier (15)
334
Muller Hendrik, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig
10-04-1815
in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
587
Muller J. A.---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de Krijgsraad staat maar een
06-06-1815
valse naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens geboren te Balk en eigenlijk heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat
vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant Collonel Pabst E. L. Commanderende het
Battaillon Infanterie no. 3 enz. ook een brief waarin compareerden de Kapitein Muller J. A., 1e Luitenant Oosthout P. en benoe
ter zake met tot de informatie Asma Johannes Harmens en Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier
niet Asma Johannes Harmens is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles
dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens is maar zijn naam is Hendrik Wouters verder een
vragenlijst met antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8)
12-02-1825 7- Muller J. C. de weduwe van beroep Commies zij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie
A
over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)
140-A blz.40 Muller J. D. , uit twee kamers in de Heer Yvostraat, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der
17-01-1815
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
140- B/17
Muller J. D. voor 2 kamers aan de Hero Yvostraat komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een
17-01-1815
Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter
jaar 1815 (3) dossier (34)
480
Muller J. H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
06-07-1820
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
372-13
Muller J.---- Kelderman Rudolphus Johannes van beroep Comissionair en compagnon Muller J. te Amsterdam staat vermeld in
16-04-1841
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 (28)
792
Muller J. L. en zijn huisvrouw Rennes Elisabeth ,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van
27-10-1818
Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen Boelens F. A. te
Beetsterzwaag jaar 1818 ( 3)
149
Muller J. L. gehuwd met Rennes Elisabeth , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt
08-03-1819
Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar
1819 (4)
1245-8b
Muller J. x Maria Sieger staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
21-30
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente
07-12-1839
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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)
Muller Jacob Durks te Kollumerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken,
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle gemeenten
van Friesland (86)
Muller Jan Jacobs Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Muller Jan Jacobs 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)
Muller Jan Reinder Zeemilitie naar Denemarken 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)
Muller Johan Adam Fred’k 58 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Muller Johan Daniel, gepensioneerd lakei van hare Koninklijke Hoogheid de Princesse Maria van Orange, hij staat ingeschreven
in het Grootboek van Burgelijke pensioenen no. 420 tot jaarlijks fl. 200.= (i.v.m. zijn overlijden) jaar 1819 (1)
Muller Johannes Ferwerd Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Muller Johannes Met signalement Veldwachter Ferwerderadeel, jaar 1915 (3)
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Muller Johannes, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen
in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen,
ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in
de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Muller Kapitein in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet
1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni
1815 enz jaar 1815 (5)
Muller Karl Friedrich * Hanover, 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)
Muller Karl Friedrich , Marinier Korps Mariniers * 05-12-1816 Hanover, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
Muller Luite Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Muller Lute Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815
(5) dossier (9)
Muller M. E. gehuwd met Borger Aafke Joukes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de
Gemeente Sint Anna Parochie 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)
Muller N. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Muller Otte, Grofsmid te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie
van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren ,ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Muller R. I. J.---- Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen wonende
enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen en aan Kooistra Bouwe Boukes, Schipper en
Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene Schroefstoombootdienst
Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen) jar 1879 (4)
Muller Reinder te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen
een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz.
Jaar 1824 (3) dossier (45)
Muller Rommert M. 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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Muller Rommert M?. 199 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
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Muller Rommert Martens * Oosterwolde 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)
Muller Rommert Martens 199 # 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)
Muller Sjoerd Hendriks, Handgeschreven brief van de Kleermaker Sjoerd Hendriks Muller te Harlingen, jaar 1840
Mullier Louis * 25-08-1775 Sihoin wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris
Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren
en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in
de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn
Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Mullier P. een kennisgeving van zijn aanstelling tot ontvanger der directe belasting van de gemeente Tjerkwerd in plaas van de
Heer Muntz R. overleden deze brief is geschreven en ondertekend door Binkes C. de schoonzoon van Muntz R. die schrijft omdat
hij de voogd is van de minderjarige kinderen hij niet gemist kan worden bij de boedel enz. jaar 1814 (1)
Mullier P.---- Boelens van F. A. Ontvanger over de voormalige perceptie Makkum en over de voormalige perceptie Tjerkwerd
Mullier P. en over de voormalige perceptie Langweer Jongbloed J. tevens over de voormalige perceptie Arum en Witmarsum
Burggraaf F. en over de voormalige perceptie Sloten en Balk Jelle M. enz. jaar 1819 (5)
Mullier Pieter te Tjerkwerd 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)
Mulner Jan Douwes de weduwe uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
Mulslegel Johannes, 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)
Mulslegel Theodis Jacob---- Assen van J. schout van de Gemeente Ee schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat op 17 juni des avonds 10 uren bij hem vervoegde de persoon uitgevende voor een Wachtmeester met de naam
Rietveld Jan Alberts en vertoon de mij de hier bijgaande order getekend door de Luitenant Colonel Gallieres de N. C. bij het 3e
regiment Dragonders (is aanwezig) om te arresteren de persoon van Werf van der Jan Sakes in dienst bij het 3e regiment
Dragonders en gedeserteerd, die hij hier reeds alhier te Veenwouden gevonden had en de Schout vond dat hij niet mocht weigeren
enz. enz. en gaf de wachtmeester de Veldwachter en nog 5 man van de Landstorm mee enz. en hem een nachtverblijf in de
Herberg Altena gegeven verder een heel verhaal over dat de Wachtmeester gen vertrouwen in de meegegeven mannen had en van
der Werf als Deserteur beschouwd moet worden enz. ook wordt de naam Mulslegel Theodis Jacob bij het bij het 3e regiment
Dragonders genoemd jaar 1814 (5)
Munck ….?---- Hardonk …. Van beroep Grensjager er wordt naar Balum op Ameland geschreven dat hij zo spoedig mogelijk
daar een woning krijgt heden woont hij n og te Nes, ook genoemd Majoor Munck, de controleur Simon en Ontvanger Molanus ,
jaar 1822 (3)
Munck J. G. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot
betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)
Munck J. G. van beroep Commies; Onderwerp het uitbetaalde tractement wegens het Militair Gagement van hem ook aanwezig
12 door hem getekende ontvangstbewijzenvan dat tractement enz. jaar 1825 (9)
Munck Johan Georgius Commies 4e klas een staat met zijn handtekening zoals hij deze gewoonlijk als commies gebruikt jaar
1824 (5)
Munckeerus Johannes Jacobus---- Kingma J. President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Munckeerus Johannes Jacobus hij is na 7 jaar absentie in het
buitenland in de maand april te Workum aangekomen enz. jaar 1817 (1)
Munckereus Johannes Jacobus ---- Kingma J. President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij van Munckerus Johannes Jacobus een certificaat van
voldoening enz. jaar 1817 (1)
Munckerus Johannes Jacobus---- Kingma J. ?. President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het certificaat (=aanwezig) van Munckerus Johannes Jacobus *
1789 Varensgezel en dat deze niet heeft kunnen voldoen aan de loting van de Landmilitie uit hoofde van dat hij 7 jaren buiten
lands heeft geweest enz. jaar 1817 (2)
Munek Johan Georgius----- Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag, betreft een procesverbaal van arrest van goederen
en betaling aan de arbeiders wordt ook in genoemd Boer de A. S. en als getuigen Munek Johan Georgius , Compaan Douwe
Klazen met hun beide handtekeningen onder een geschreven brief. enz., jaar 1824 (6)
Munesz Jelle een bevestiging van en request jaar 1841 (2)
Muney Jelee---- Hinxt Klaas Jans taxateur van turf hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen te Sloten i.p.v. Muney Jelee
jaar 1823 (4)
Munk Joes Georgius, Onderwerp; Militair Pensioen jaar 1824 (4)
Munneke G. J. Harlingen Kapitein op de Margaretha Hendrika, jaar 1840

Munneke G. J. Schipper op de Margaretha Hendrika, jaar 1840
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Munnekeburen aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Munnekeburen, ---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad
door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in
verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde,
Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was
zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)
Munnekezijlen, ---- Nieuwe Zijlen en Munnekezijlen en Koudumer Slaperdijk, een aanplakbiljet formaat A-3 voor de
aanbesteding van enige reparatieen enz. aan de havenwerken jaar 1819 (3)
Munnik Johannes Hermanus David ---- Rinkes Inne Jans te Joure heeft zig via notarieele akte voor de naleving der verpligtingen
enz. bij de Notaris Munnik Johannes Hermanus David (met een mooi gaaf rood lakzegel van de Notaris) zig als borg voor fl.
400.= verbonden van Tieleman Wiebe betreft de stoombootdienst Joure-Heeg-Lemmer en Oosterzee of Echten en Sneek v.v.
enop Balk wegens uitbreiding van de dienst enz. als getuigen treden op Keverling Albertus Sijbrandus wethouder der gemeente
Haskerland en Veen van der Wietze Benedictus secretaris bij het bestuur van de gemeente wonende beide te Joure, Dijk van
Meine Sijbrens Congierge en Klompenmaker Hendrik Veldwachter enz. jaar 1879 (7)
Munnik de Albert---- Voort van der Arend W. Zn. Aannemer te Zwolle en Albert de Munnik te Zwolle, er is ontdekt dat zij
ontrouw in de reparatie van een ’S lands werk hebben gepleegd en er moett voor gezorgd worden dat zij n immer meer enz. Jaar
1815 (1)
Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke mishandeling van hem te Drachten
gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man zoals hij een goed
mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker, Wieling Cornelis Ebeles hem aangedaan enz. het
originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige
de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot
waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van
der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden, de Tapper, Sluiter Gerrit, Meijer Jacob
Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen
kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen
alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de
ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz. jaar 1823 (8)
Munnik H. te Joure gewezen commies Onderwerp ; om bewijzen te overleggen, mobile schutterij te Leiden enz. jaar 1841 (1)
Munnik Hermanus ---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke mishandeling
van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een
man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker, Wieling Cornelis Ebeles
hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt
ook genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies beledigde verder vermeld
zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de
korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden, de Tapper,
Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein Gaastra Minne Sjoerds de
navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt Karel vooormalig opzichter
over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt Meine van beroep Ratel of
Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.
jaar 1823 (8)
Munnik Hermanus ---- Noppert Marten Jacobs (wordt ook Marten Jans genoemd) van beroep Arbeider te Nijehaske bekend bij
procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het betreft een compleet Strafdossier waarin ook
voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik Hermanus* en Ried Du Arnoldus
Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij Nieuwe Brug ten
Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van Euverman Jan
Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat bijgestaan door Jongstra
Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 1840 (40)
Munnik Hermanus staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en Uitgaande
Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de Hoofdinspecteur
van Vriesland enz. jar 1840 (6)
Munnik W. S. ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen
van Workum en beslag gelegd op een huisstede no. 8 ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes
Cornelis en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd als belendend
Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings en Valk Jantien J. (de weduwe) en
Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis, enz. enz. jaar 1822 (4)
Munnikezijlen Bestek en conditieen wegens het vernieuwen van een vloeddeur aldaar jaar 1819 (5)
Munniks ….? Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request
betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)
Munniks ….? Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request
betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)
Munniks A. te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Munniks Durk Oeges en Boer---- Munninks Reinskjen Durks kind van Munniks Durk Oeges en Boer de Antje Sjoerds, 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)
Munniks H. hij ondertekend samen met de andere leden van de Gemeente raad van Heerenveen ----- Hiddinga Elias: Onderwerp;
zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of ongehuwd is enz. enz. jaar 1814 Tuimelaar Hendrik,
Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot
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vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl. en ondertekend
door alle leden van de Raad der Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3)
Munniks Hendrik---- Hiddinga Elias te Heerenveen, Lid van het Collegie van Regenten over de gevangenissen te Heerenveen
verlangd te worden ontslagen van zijn functie en in zijn plaats wordt honorabel benoemd Munniks Hendrik aldaar enz. jaar 1815
(1)
Munniks Hendrik----- Kool van Heerens Hesselius Balster hij is benoemd als lid van het College van Regenten voor de
Gevangenissen te Heerenveen. i.p.v. Munniks Hendrik (overl.) jaar 1817 (1)
Munniks Hendrik---- Kool van Heerens Wesselius Balther, Kon.Notaris te Heerenveen is zeer geschikt om de post als bij het
Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr. Heerenveen i.p.v. de afgetredene de heer Munniks Hendrik enz. jaar
1817 (1)
Munniks Hendrik lid van den Grietenije raad van Schoterland en van den Raad der gevangenissen te Heerenveen een mededeling
dat hij op gisteren is overleden jaar 1817 (1)
Munniks Hendrik---- Loijenga Auke Gerrits en Veldman Klaas B. en Munniks Hendrik Onderwerp Grondbelasting onbebouwde
eigendommen , Herbelasting enz. enz. jaar 1822 (2)
Munniks Hendrik woonachtig te Heerenveen wordt voorgesteld als candidaat voor het lid van collegie i.p.v. Hiddinga Elias jaar
1815 (1)
Munniks Joh’s---- 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)
Munniks Oege Durks te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz.
in te vorderen, jaar 1817 (9)
Munniks Sjoerdje Dirks 20-07-1829 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)
Munniksma ….? de weduwe 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)
Munniksma Hendrik, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Munniksma T. te Haarlem, Kapitein op het Stoomschip de “Opposant” een handgeschreven brief door hem ondertekend hij en
verzoekt een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen om op de machinefabriek
Scheepsbouwwerf van de firma Molema Landeweer te Leeuwarden enz. jaar 1912 (5)
Munniksma W. S. 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)
Munninks Reinskjen Durks kind van Munniks Durk Oeges en Boer de Antje Sjoerds, 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)
Munnix Sierk 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)
Muns Rudolphes---- Mulier C. Percepteur der Belastingen gaat vergezeld met de Schout van Tjerkwerd Oneides Catrinus naar de
heer Binkes Christoffel gechargeerd met de perceptie van wijlen de heer Muns Rudolphes teneinde deszelfs kas op te nemen en
deselve aan Mulier Pieter enz. jaar 1814 (6)
Munsma Joh’s 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Munster Jordens C. A. Mr. te Deventer Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Munster Jordens C. A. Mr. te Deventer Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Munster Jordens van C. A. Mr. te Deventer, 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)
Munster Jordens van C. A. te Deventer, 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
Munster Jordens van C. A. te Deventer, 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

06-02-1824
9184

27
08-01-1917

9182

24
06-01-1916
418 blz. 2
07-10-1818

6680

6419

287-C 1e
Bataillon
28-06-1817

6418

248-b 1e bat
3e blz.
Nom. Staat
07-06-1817
255-BB
01-06-1817

6418

6418

6389

248-DD
6e Compag.
3e blz.
Nom. Staat
09-06-1817
4
28-10-1814

6843

30-C
gehuwden D.
21-05-1824

8363

459/8
00-00-1841
313
21-07-1817

6419

6709

36 deel 2 blz.
12
16-01-1822

5672

45
18-06-1891

5672

31
00-00-1891

6683

2 deel 1
Blz. 8
04-01-1819

6709

36 deel 1
blz. 13
16-01-1822

6709

36 deel 2 blz.
20
16-01-1822

6683

2 deel 2
Blz. 11
04-01-1819

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
Munster van Gerritdina gehuwd met Jong de Klaas Jans, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1917 (4)
Munster van Gerritdina, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Munster van J. te Nijmegen, 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)
Munsterman Adam 204 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met
7 kolommen bij de 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. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Munsterman Adam 440 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)
Munsterman Adam 440 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Munsterman Adam 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)
Munsterman C. C., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J.,
Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller
Matthijs, Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen
Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf,
Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre
Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F.
H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te
dienen enz. jaar 1814 (1)
Munsterman Christiaan, 775 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)
Munsterman Johan Andries, een Geneeskundige verklaring afgegeven te Groningen jaar 1841 (2)
Munsterman Johan Valentijn---- Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Munsterman Johan Valentijn gepensioneerd Soldaat en Hartman Johannes
Godfried Sergeant zijn op de 19e dezer overleden enz. jaar 1817 (1)
Muntendam B. te Enkhuizen, 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)
Muntendam J te Groningen met zijn Sleepboot de “Eendracht”hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten
Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met
Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Muntendam J te Groningen staat vermeld met zijn Sleepboot de “Eendracht”op de Staat van Behandelde Adressen om
vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz.
Jaar 1891 (3) hele dossier (7)
Muntendam J. Predikant te Enkhuizen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Muntendam J. te Baflo Rasquert, 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)
Muntendam J. te Baflo Rasquert, 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)
Muntendam J. te Enkhuizen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Muntendam J. te Groningen , Eendracht VI , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat
er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat aan het verzoek is voldaan jaar 1900 (12)
Muntendam Jan, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Muntendam Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Muntendam Johannes * 19 april 1875 Leeuwarden Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (3)
Muntendam S.---- 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)
Muntendam S. te Enkhuizen, 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
Muntendam S. te Enkhuizen, 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
Muntendam S. te Enkhuizen, 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)
Muntendam, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Munter C. 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)
Munter Corn’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)
Munter Cornelis Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Munter Cornelis, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Munter Cornelis, 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)
Munter van den Straten J. P. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van
voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)
Munter van der Straten J. Petrus---- Wilhelmij Gerrit Notaris en Secrreetaris en Landbouwer te Bergum Ondertekend een brief aan
de Directeur der Directe Belastingen in en uitgaande rechten Accijnzen in de Provincie Vriesland te Leeuwarden betreffende dat
hij sedert jaren in eigen gebruik heeft onderscheidende stukken Bouw-Weid en Mied landen samen groot enz. en dat zijn bedrijf 2
paarden nodig heeft en deze nu en dan gebruikt voor rijtuig op riemen maar dat hij een proces verbaal heeft gekregen opgemaakt
en ondertekend door Munter van der Straten J. Petrus en Wijlick Bellinga van Abraham commies van de 1e en 3e klasse tevens
ondertekenen Boer de Jan Derks Vrederegter en zijn Griffier Steensma G. J. ook Driessen J. C. ondertekend dat het geregistreerd
is te Kollum enz. jaar 1824 (11)Munthinge L. te Menaldum 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)
Munting ….? te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Munting Daniel de weduwe, Renteniersche, Huis 62, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Dobelman J.
(Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie
te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Munting E. Predikant te Nieuw Brongerga hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1)
Munting H ----Gorter Oene Gerrits wonende te Leeuwarden , hoe hij werdt aangesproken door de Gemeenteontvanger
Cloppenburg Jan te Stiens en twee maal door de deurwaarder Munting H. en gesommeerd te betalen enz. enz. jaar 1814 (2)
Munting Hecht van D. 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)
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Munting J. K. te Sprang Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Munting J. P. te Sprang Predikant Classis van Heusden 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)
Munting te Menaldum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Munting W. H. te Wageningen 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)
Munting W. N. te Wageningen 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)
Munting W. N. te Wageningen, 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)
Muntinga Geerd, 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)
Muntinga Geerd, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Muntingh D. Predikant te Brielle tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Muntingh D. te Brielle 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)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. Predikant te Harich tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. te Harich Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. te Harich ondertekend een brief als volgt : Hoe veel verbittering en verregaande Boosaardigheid
de uitvoering van het vorstelijke decreet nopens ons agterstallig Tractement in mijne gemeente verwekt enz. ik heb nog nooit eene
twist of onenigheid met de gemeente gehad maar nu gaat het alle verbeelding te boven enz. jaar 1814 (2)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. te Harich Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van
Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz.
jaar 1818 (5) dossier (24)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. te Harich 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
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. te Harich 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)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. Te Harich, 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
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. te Harich, 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)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn.. te Harich 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)
Muntingh H. (Hendrik) Henrzn.----Reneman F. Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat de Kerkenraad van, en geassumeerden (waaronder de Municipale Raden Klijnstra Jan Pijters en Wierstra Uilke
Luitjens) uit de Hervormden je Harig medegedeeld hebben dat enz. en de verkoop van Greidland onder Westhem tot Petri 1815
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bij Bonnes Klaas tevens een verklaring van Muntingh H. Predikant der hervormden te Harich dat hij verklaard dat het Greidland
verhuurd aan Bonnes Klaas en een Huis staande enz. en een primitive inschrijving dat de Hoog weledele vrouwe Lijnden van F.
G. C. Douariere Rengers enz. jaar 1814 (4)
Muntingh H. Handgeschreven brief met Handtekening Jaar 1814 (4)
Muntingh H. te Harig, 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)
Muntingh H., Deurwaarder Executant der Directe Belastingen te Hallum zig in een request beklagende dat zoo wel tot de
Perceptie als tot het plaatselijke ontvang der agterstallige ingezetenen met voorbij gaan van zijn persoon, den Deurwaarder Duif
Eildert te Ferwerd wordt gebruikt enz. enz. Wijdens wat het plaatselijk ontvang betreft als geene Gemeentens Ontvanger zijnde
door diens zulks door de Heer Albarda J. wordt waargenomen enz. jaar 1816 (2)
Muntingh Herm.---- R Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland dat op zijn eigendom
beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan de
gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen
waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar
sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de Schout Porte Meindert Jans jaar 1814 (9)
Muntingh Herm.---- R Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland dat op zijn eigendom
beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan de
gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen
waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar
sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de Schout Porte Meindert Jans jaar 1814 (9)
Muntingh J. P. te Muiden, 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
Muntingh W. H. Predikant te Wageningen 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)
Muntingh W. N. te Wageningen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Muntings H---- Hiemstra Jan Fookes, Jan Fookes Hiemstra, Rinse Tjipkes Tjepkema, Siedes Klaases Straatsma en Johannes Jelles
Korsma ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Kerkenraad van den dorpe Finkum en
Hijum dat de achterstallige Tractementen enz. en dat de deurwaarder Muntings H. enz. jaar 1815 (2)
Munts ….? De erven---- 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)
Munts ….? Entreposeur bij het Entrepot in de Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij
over de 1e drie maanden van 1824 niog geen Tractement heeft ontvangen enz. jaar 1825 (2)
Munts S. H., 15 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen
Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen,
met vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Muntstege E. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat het vonnis Contra hem geene verdere vertraging zoude hebben ondervonden en de Rijksadvocaat enz. en
dat destijds de eigenaar van het schip de heer Remmelenkamp J. zich daarvan graag had gekweten enz. jaar 1841 (4)
Muntstege Evert omt 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)
Muntstege Evert Zwolle Schipper, jaar 1840
Muntsz Samuel te Lemmer , Hij staat op een document ( met 4 kolommen info) voordracht voor de post van ontvanger der
belastingen te Sneek enz. jaar 1823 (2) (dossier 6)
Muntz ….?, Ordinair Ontvanger in en uitgaande rechten en accijnsen enz. neemt waar een post te Lemmer enz. enz. jaar 1822 91)
Muntz H.------ H. Douwe Ruitinga i.p.v. Bosma H. benoeming tot Ontvanger te Stavorenen Muntz H. i.p.v. Toussaint Zijbrand
zijn benoeming tot Ontvanger te Hindelopen jaar 1817 (2)
Muntz Samuel Hendrik, 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)
Muntz de H. en Ruitenga beide komen in aanmerking voor de post van Ontvanger te Lemmer maar de voorkeur gaat uit naar
Muntz de H. omat hij een wees is van ene talrijke familie jaar 1817 (1)
Muntz J. H. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit
van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Muntz Pieter Helenus, Verzoek naamsaanname van Muntz om deze naam toe te voegen aan de Rouville, door Pieter Helenus de
Rouville te Brielle, , jaar 1838
Muntz R. (Rudolphus) ---- Fockens L. R. (Livius Regnerus) President Burgemeester der Stad Bolsward ondertekend een brief aan
de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het overlijden van Muntz R. (Rudolphus) in
leven President Burgemeester dezer Stad en in zijn plaats benoemd Fockens Livius Regnerus enz. jaar 1814 (1)

6623

71
04-01-1814

6623

197-198
16-01-1814
132
19-02-1814
730
08-05-1814

5984
6628

5986

239
01-04-1814

6025

589
30-08-1817
115
31-01-1815

6254

5983

57
22-01-1814

5984

130
18-02-1814
66
28-01-1818
453
03-05-1822

6030
6082

6100
6025
6833

6069
6258

1087
04-11-1823
589
30-08-1817
9-A blz. 13
09-02-1824
342-343
28-04-1821
627-12
21-06-1815

6633

1396
09-11-1814

6262

946-3
30-09-1815

6282

737-19
07-07-1817

6258

627-5
21-06-1815

6251

1092
09-11-1814

6251

1092
09-11-1814

6251

1092
09-11-1814

6251

1092
09-11-1814

6631

1114
4e blz. van
kolommen

Muntz R. (Rudolphus) ---- Fockens L. R. (Livius Regnerus) wordt benoemd tot Burgemeester van de Stad Bolsward en President
Burgemeester voor de maand Januari, Muntz R. (Rudolphus) voor de maand Februari, Romkes Frans voor de maand Maart,
Hoeksma Thomas voor de maand April enz. jaar 1814 (3)
Muntz R. (Rudolphus) zijn de Burgemeesteren overgegaan tot eener nieuwe benoeming tot President Burgemeester van Bolsward
van eerstgenoemde die deze post op zich heeft genomen enz. jaar 1814 (2)
Muntz R. ,---- Rinkes C. een handgeschreven brief met zijn handtekening , daar mijn schoonvader Muntz R.,Percepteur der
belastingen in Tjerkwerd door zware ziekte verhinderd is te tekenen enz. jaar 1814 (2)
Muntz R.---- Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius Oeberius H. geven met verschuldigde eerbied te kennen
in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23 februari 1802 voor de Ledematemn van de
Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een personeelen
omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10 juni 1812
enz. ook een request naar de Gemeente Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos is geweest
aangezien het kwaad dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend enz. jaar 1814 (11)
Muntz R.---- Mullier P. een kennisgeving van zijn aanstelling tot ontvanger der directe belasting van de gemeente Tjerkwerd in
plaas van de Heer Muntz R. overleden deze brief is geschreven en ondertekend door Binkes C. de schoonzoon van Muntz R. die
schrijft omdat hij de voogd is van de minderjarige kinderen hij niet gemist kan worden bij de boedel enz. jaar 1814 (1)
Muntz R.---- Muntz Samuel Hendrik ontvanger der belastingen in een handgeschreven brief met zijn handtekening solliciteerd hij
naar de functie van ontvanger die door zijn overleden vader Muntz R. werdt vervuld jar 1817 (1)
Muntz R., Fockens L., Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward als.gecommiteerden uit het
Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij onwillige ledematen hebben die
niet willen betalen enz. tevens een brief van Serinelius Petrus dat hen gesommeerd is binnen drie dagen wegens enz. jaar 1815
(5)
Muntz Rudolphus, 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)
Muntz Rusdolphus Percepteur te Tjerkwerd ---- 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)
Muntz S. M. Zijn benoeming tot Ordinaris ontvanger aan den Lemmer jaar 1818 (2)
Muntz Samuel 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)
Muntz Samuel Hend. 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)
Muntz Samuel Hendrik ontvanger der belastingen in een handgeschreven brief met zijn handtekening solliciteerd hij naar de
functie van ontvanger die door zijn overleden vader Muntz R. werdt vervuld jar 1817 (1)
Muntz Samuel Hendrik te Lemmer, 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)[
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)
Murks Grietje 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)
Murks Grietje,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen
van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Murks Jan 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)
Murks Jan, Boer 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)
Murks Lel wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en
geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de
diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Murks Marijke---- Fransens Antje voor Naailoon ten dienste van Murks Marijke , 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
Murks Marijke---- Klazes Symon wegens Kostgeld van Murks Marijke 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
Murks Marijke---- Staak H. K. voor Kleding ten dienste van Murks Marijke, 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
Murks Namke---- Bijkensma A. voor Schoenmaken ten dienste van Murks Namke 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
Murks Oene 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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Murray Bakker de Geugjen Albartus Schout van de Gemeente Arum wonende te Pingjum en Spoelstra B. ondertekenen een brief
aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eerstgemelde benoemd is geworden tot eerste Luitenant
maar dat hij wegens enz. verder genoemd Draaisma Ulbe Piers enz. jaar 1816 (4)
Murray Bakker G. A. ( Geugjen Albertus) Schout van de Gemeente Arum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat op 9 januari j.l. eenen Doghond in het dorp Arum door welke onderscheidene honden directelijk
wierden doodgebeten, gescheurd en beschadigd zijn geworden alzoo ook verscheidene schapen en geeft opdracht om de honden in
het dorp aan ketenen te leggen en zij die gebeten zijn dadelijk te dooden enz. jaar 1815 (2)
Murray Bakker G. 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 het request van Donia Jelle J. en omtrent de requesten van Buwalda P.
Z. en Muray Bakker G. A. enz. jaar 1816 (3)
Murray Bakker G. A. Schout van de Gemeente Arum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Kleiterp Klaas Pieters betreffende zijn requeste van betaling voor geleverd paard enz. jaar 1815 (2)
Murray Bakker G. A. 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)
Murray Bakker G. Rentmeester van Beroep wordt vermeld op een document Staat wegens de opbrengst als mede wegens de
uitbetalingen restituten enz. der additionele Stuivers geheven a 60 % op de anticipatie der verponding van gebouwen en landerijen
ter behoeve van de Vlekke Makkum gedaan door de gewezen ontvanger der Verponding arr. Bolsward enz. jaar 1817 (5)
dossier 15
Murray Bakker te Kimswerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Murray Bakker te Pingjum, 1e Luitenant bij de schutterij verzoekt zijn ontslag en draagt voor Draaisma Ulbe Piers te Achlum jaar
1824 (4)
Murray staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een
Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de
3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No.
3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Muselaar E. Pieters---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende
te Warns geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat
volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één
gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl
waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Muselaar Eeltje Pieters---- Scholte Syts Jans weduwe van Muselaar Eeltje Pieters te Warns beklaagt zig dat een reclame van
Schraale Sybren Hylkes tern onregte op haar naam is overgebracht enz. enz. zij verzoekt te worden vrijgesteld enz. enz. wordt
als nieuwe huurder vermeld Woudstra Sipke Lieuwes jaar 1817 (5)
Muselaar Klaas Geerks,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met
Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)
Muselaar Klaas Geerts---- IJgens Albert IJ te Warns een brief gaande over dat hij in 1812 16 Franken en 50 centimes voor 1813
enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz.
Wordt ook in genoemd Murelaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep
Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7)
Muselaar Klaas Geerts---- IJgens Albert IJ te Warns een brief gaande over dat hij in 1812 16 Franken en 50 centimes voor 1813
enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz.
Wordt ook in genoemd Murelaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep
Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7)
Muselaar Klaas Geerts---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en
wonende te Warns geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515
inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn
verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van
Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Musland Klss Geerts, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand
G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en
afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Mutstra K. H. 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)
Mutters Johannes Jacobus 200 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Muur van der Jelle Klazes te Gorredijk wordt vermeld op een staat van requesten om geheele of gedeeltelijke vrijdom van den
accijns op de Turf met vermelding van de hoeveelheid voor zijn Blaauwverwerij enz. jaar 1837 (4)
Muurlinck Jacobus 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)
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Muurling A. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Muurling Albert J. , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Muurling Arend Klazes Bouwman te Oosterzee onderwerp verkoping (5) jaar 1841
Muurling de erven.---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen waarin ok genoemd wordt
als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven Hommes Jacob, en tussen het
weiland van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob,
Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers , Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling
en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9)
Muurling Jan Jakobs te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Muurling Jochem Gerrits te Lemsterland 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)
Muurling Jochum P., 246 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Muurling Joh’s 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)
Muurling Joh’s te Lemmer, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Muurling Koop 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)
Muurling Koop Jochems, 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)
Muurling Pier , Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824 (8)
Muurling Pier Jochems ---- 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)
Muurlink H. 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)
Muyden van A. , 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)
Muys J. F. Kapitein is met zijn schip de Anna Maria te Pillau op 29 april gearriveerd te Havre komende vanuit Antwerpen staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum
met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Muyzelaar Joannes, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 13-12-1818 Waalwijk, 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)
Muzelaar E Pieters, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand
G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en
afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Muzelaar E. Pieters,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met
Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)
Muzelaar Klaas G. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente
Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3)

