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Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Archieven in Friesland

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te 
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl 

FRYSLÂN
TRESOAR

8: Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd (BRF), 1795-1813 (1815)
1. Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795-1807
1.3. Het Commité Revolutionair Provinciaal, 7 19 februari 1795, nrs. 1-3
1.4. Besturen en instellingen vanaf de omwenteling
1.4.01. De provisionele representanten, de representanten, het provinciaal bestuur en het intermediair administratief bestuur, nrs. 4-308
1.4.01.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.01.2.02.2. Generaliteit
1.4.01.2.02.2.2. Vertegenwoordiging in organen van het centraal gezag

- 167: Brieven van de Friese gecommitteerden in de Raad van State, het Committé tot de (Algemeene) Zaaken van het Bondgenootschap te Lande en 
het Committé tot de Zaaken van de Marine, 1795, 1 omslag

1.4.01.2.02.3. Gemeenten en waterschappen, nrs. 187-203
- 202: Stukken betreffende de reglementering en het bestuur van de Contributie der Vijf Deelen Zeedijken, 1795, 1798, 1 omslag
- 203: Rapport betreffende het bestuur van het waterschap Wonseradeels Zuiderzeedijken, met bijlagen, 1797, 1 omslag
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1.4.01.2.05. Belastingen en heffingen, nrs. 246-251
- 250: Rapporten betreffende de heffing van 8% op ieders inkomen, gedecreteerd door de Nationale Vergadering op 26 januari 1798, bestemd voor de 

opbouw van de vloot, 1798
- 251: Adres aan de Nationale Vergadering, waarin wordt gepleit voor een 'amalgama' (samensmelting) der provinciale schulden en de invoering van 

een nationale belasting ter versterking van leger en vloot, [1798], gedrukt, 1 stuk
1.4.01.2.06. Militaire zaken
1.4.01.2.06.1. Marine, nrs. 252-255

- 252: Resoluties van de Staten Generaal en andere stukken betreffende de organisatie van de marine van de Republiek der Verenigde Nederlanden c.q. 
de Bataafse Republiek, 1795, 1796, 1 omslag

- 253: Stukken betreffende de betalingen van Friesland aan de Generaliteit ten bate van de organisatie van de marine, 1795, 1796, 1 omslag
- 254: Stukken betreffende het bestuur van het voormalig Admiraliteitscollege te Harlingen, 1795, 1 omslag
- 255: Rapporten van de 'Commissie tot den ontvang der gelden voor weduwen en weesen der gesneuvelde op 's Lands vloot', 1798, 1 omslag

1.4.01.2.08. Handel en nijverheid, nrs. 289-291
- 289: Rapporten van de Commissie tot de Koophandel, Zeevaart en Fabrieken, 1795, 1796, 1 omslag
- 290: Stukken betreffende de reglementering van de activiteiten van buitenlandse kooplieden, 1795, 1796, 1 omslag
- 291: Rapport van de Commissie van Gedeputeerden met bijbehorende lijst van goud en zilversmeden in Friesland, 1798, 1 stuk

1.4.01.2.09. Voedselvoorziening, nrs. 292-299
- 292: Resoluties van de Staten Generaal en enige provinciale overheden betreffende het aan banden leggen van de vrije handel in granen en 

aardappelen, 1795, 1 omslag
- 296: Rapporten van verschillende commissies betreffende de schaarste van graan en aardappelen, 1795, 1796, 1 omslag

1.4.04. De commissie van gedeputeerden
1.4.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.04.2.01. Organisatie, nrs. 346-358
1.4.04.2.02. Bestuur van gemeenten en waterschappen, nrs. 359-366

- 366: Stukken betreffende de financiële problemen van het waterschap Hemelumer Oldephaerts en aanhorige Contributie Zeedijken, onder meer in 
verband met de fraude door H.S. van Midlum, 1796, 1 omslag. NB: Vgl. inv. nr. 584

1.4.04.2.03. Justitie, nrs. 367-375
1.4.04.2.04. Financiën en eigendommen, nrs. 376-398
1.4.04.2.04.3. Provinciale eigendommen

- 385: Stukken betreffende de verhuur van de tollen, visrechten en landerijen bij de (Dokkumer) Nieuwe Zijlen onder Engwierum, 1796, 1797, 1 omslag
- 391: Missiven van het gerecht van Barradeel omtrent aangespoelde goederen, 1795, 1797, 1 omslag
- 393: Stukken betreffende diverse provinciale eigendommen, 1795 1799, 1 omslag

1.4.04.2.04.4. Stadhouderlijke goederen
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- 394: Processen verbaal van inbeslagname en inventarisatie van de goederen van de voormalige stadhouder op Ameland, 1795, 1 omslag
- 395: Brieven van op Ameland gestationeerde deurwaarders betreffende het beheer van de stadhouderlijke goederen en het bestuur van het eiland, 

1795 1797, 1 omslag
- 396: Lastgevingen van Pieter Akkerman Gzn. aan de Raad der gemeente Ameland, strekkende tot inbezitneming van dat eiland door W.G.F. graaf 

Bentinck, gevolmachtigde van de prins van Oranje Nassau, 1799, authentieke afschriften, 1 omslag
1.4.04.2.05. Belastingen en heffingen, nrs. 399-426
1.4.04.2.05.1. Direkte belastingen

- 403: Stukken betreffende de boedel van Duco van Haren, gewezen grietman en generale ontvanger van de floreenrente van Het Bildt, 1795, 1796, 1 
omslag

1.4.04.2.05.2. Indirekte belastingen
- 406: Missiven van het Committé tot de Zaaken van de Marine, meest betreffende vrijdom van impost, 1795-1797, 1 omslag
- 414: Kwartaalstaten van de opbrengst van de havenmiddelen, 1795, 1796, 1 omslag
- 415: Kwartaalstaten van de opbrengst van het passsagegeld, 1795 1798, nrs. 1 omslag

1.4.04.2.05.3. Heffingen, nrs. 416-426
1.4.04.2.06. Militaire zaken, nrs. 427-484
1.4.04.2.06.1. Marine

- 427: Stukken betreffende de verdediging van Friesland tegen eventuele aanvallen vanuit zee, 1795 1798, 1 omslag
- 428: Rapport betreffende de stranding van een vijandelijk oorlogsschip tussen Ameland en Schiermonnikoog, 1795, 1 stuk
- 429: Stukken betreffende 's Lands oorlogsschip 'Pallas', 1795, 1 omslag
- 430: Naamlijst en andere stukken betreffende de aanwerving van manschappen voor de vloot, 1796, 1 omslag

1.4.04.2.06.2. Landmacht, nrs. 433-453
1.4.04.2.06.3. Zwitserse troepen, nr. 454
1.4.04.2.06.4. Franse troepen, nrs. 455-477

- 475: Stukken betreffende het gestrande schip 'Vigilante', waaruit door het gemeentebestuur van Stavoren op last van Franse bevelhebbers goederen 
in beslag zijn genomen, 1795 1797, 1 omslag

1.4.04.2.06.5. Gewapende burgermacht, nrs. 478-484
1.4.04.2.07. Openbare orde en veiligheid, nrs. 485-506

- 488: Berichten van de municipaliteiten van Harlingen en Wymbritseradeel aangaande aldaar verblijvende vreemdelingen, 1795, 1 omslag
- 490: Berichten van municipaliteiten, ingekomen naar aanleiding van de aanschrijving van 22 juni 1795, betreffende de aanwezigheid van schepen, 

behorende tot mogendheden die met Frankrijk in oorlog zijn, 1795, 1 omslag
- 491: Stukken betreffende de inbeslagname van goederen op schepen, behorende tot mogendheden die niet met de Bataafse of Franse Republiek op 

vriendschappelijke voet staan, 1795, 1 omslag
- 494: Stukken betreffende het uitgeven van jachtakten, 1796-1798, 1 omslag
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1.4.04.2.08. Handel en nijverheid, nrs. 507-509
1.4.04.2.09. Landbouw, jacht en visserij, nrs. 510-513

- 511: Stukken merendeels ingekomen naar aanleiding van het plakkaat van 22 september 1795, betreffende de jacht en visserij, 1795, 1 omslag
- 512: Verzoekschriften om te mogen vissen in de verboden tijd, 1795, 1796, 1 omslag

1.4.04.2.10. Waterstaat en openbare werken, nrs. 514-537
- 518: Stukken betreffende wateroverlast en de bestrijding daarvan, 1796-1799, 1 omslag
- 519: Verhandeling over het verbeteren van de zeedijken, met bijbehorende tekeningen, ingekomen naar aanleiding van een prijsvraag, 1797, 1 omslag
- 520: Stukken betreffende betonningen en andere zeewerken, 1795-1799, 1 omslag
- 521: Concept instructie voor 's Lands bakenzetter, [1795], 1 stuk
- 522: Stukken betreffende de toestand van de zeeweringen van de Contributie der Vijf Deelen Zeedijken, 1796-1798, 1 omslag
- 523: Stukken betreffende de zeewering bij Stavoren, 1796-1798, 1 omslag
- 524: Stukken betreffende de slechte toestand van de zee- en havenwerken van Hindeloopen en Workum, 1795-1797, 1 omslag
- 525: Stukken betreffende de havenwerken te Harlingen, 1795-1798, met retroacta vanaf 1781, 1 omslag
- 526: Stukken betreffende slechte toestand van de sluis bij Munnekezijl, 1798, 1799, 1 omslag
- 527: Stukken betreffende de financiering van de sluis te Makkum, 1795-1799, 1 omslag
- 528: Stukken betreffende eigendom en onderhoud van de Slachtedijk, 1797, 1 omslag
- 531: Stukken betreffende de aanleg van twee sluizen onder St. Jacobiparochie, 1798, 1 omslag
- 532: Stukken betreffende het onderhoud van de Vijfhuisterdijk onder Hallum, 1798, 1 omslag

1.4.04.2.11. Verkeer en vervoer, nrs. 538-542
1.4.04.2.12. Onderwijs, kunst en wetenschap, nrs. 543-548
1.4.04.2.13. Corpora (kerkgenootschappen, gilden, gast en weeshuizen), nrs. 549-556
1.4.04.2.14. Administratieve rechtspraak, nrs. 557-597

- 563-596: Procesdossiers, 1790-1799
- 566: Rein Jetses en Pieter Jetses, schippers te Holwerd, 1794, 1795
- 596: Wybren Sjerps, beurtschipper van Heeg op Amsterdam, 1796, 1799

1.4.05. De commissie voor de burgerwapening, nrs. 598-622
1.4.06. De commissie van correspondentie, nrs. 623-629
1.4.07. De commissie tot de generaliteitszaken, nr. 630 - Deze commissie had tot taak, de (Provisionele) Representanten te adviseren met betrekking tot 
generaliteitszaken. In de praktijk kwam het er op neer dat de ingekomen stukken van Friese gecommitteerden in de Haagse colleges, en stukken van die 
colleges zelf, via deze commissie op de bestuurstafel terechtkwamen, al of niet voorzien van een pré advies. Na de opheffing van de Staten Generaal en de 
installatie van de Nationale Vergadering verviel de noodzaak van een afzonderlijke commissie voor generaliteitszaken, omdat de afgevaardigden niet langer 
werden geacht hun provinciaal bestuur te vertegenwoordigen en dus geen behoefte meer hadden aan ruggespraak. 

- 630: Ingekomen stukken en minuut rapporten, 1795, 1796, 1 omslag
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1.4.08. Het committe tot de fransche zaaken, nrs. 631-635 - Deze commissie hield zich bezig met de problemen rond de Franse troepen in Friesland. 
Problemen, omdat het aanvankelijke enthousiasme al snel plaatsmaakte voor ongenoegen. In het algemeen kan worden gesteld dat de commissie zich 
bezighield met de huisvesting en bevoorrading van de Franse troepen en de door hen gepleegde malversaties. De commissie heeft maar twee maanden 
bestaan. De Commissie van Gedeputeerden hield zich met dezelfde materie bezig. Het archief van die commissie bevat dan ook soortgelijke stukken. 

- 635: Stukken betreffende de inkwartiering van Franse troepen op Ameland, 1795, 1 omslag
1.4.09. De commissie van achttien, nrs. 636-638
1.4.10. Het committe van koophandel, zeevaart en fabrieken, nrs. 639-640 - Deze commissie had tot taak de ontwikkeling van bovengenoemde zaken. Van de 
activiteiten van de commissie is heel weinig schriftelijke neerslag te vinden. In het begin van 1796, toen veel Representanten op de vlucht sloegen, is de 
commissie min of meer doodgebloed. Men heeft toen geen verdere moeite gedaan haar nieuw leven in te blazen. 

- 639: Ingekomen stukken, 1795, 1796, 1 omslag
- 640: Voorwaarden voor de aanbesteding van de leverantie van runderen en schapen, [1795], 1 katern

1.4.11. De commissie tot examinatie der requesten, nr. 641 - Deze commissie moest het bestuur adviseren omtrent ingekomen verzoekschriften. Omdat zulke 
adviezen gewoonlijk samen met het ingekomen stuk naar het bestuur gingen,  is het archief klein. Notulen zijn, voorzover bekend, niet bewaard gebleven.

- 641: Concept rapporten, 1795-1798, 1 omslag
1.5. Besturen en instellingen, 1799-1802
1.5.1. Het departementaal bestuur van de eems, nrs. 642-736
1.5.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.5.1.2.2. Bestuurlijke zaken

- 725: Stukken betreffende de financiële toestand en het bestuur van Wymbritseradeels cum annexis Contributie Zeedijken, 1801, 1 omslag
1.5.1.2.7. Waterstaat en openbare werken, nr. 734

- 734: Bestekken voor de aanbesteding van een tiental openbare werken, 1802, gedrukt, 1 omslag
1.5.1.2.8. Verkeer en vervoer

- 736: Octrooien voor de beurtdiensten van Holwerd en Ternaard op Leeuwarden en Dokkum, 1713 1782, afschriften 1800, 1 omslag
1.5.2. De commissie van correspondentie, nrs. 737-739

- 739: Rapport van B. Wiaerda op Schiermonnikoog betreffende de activiteiten van Engelse schepen, 1799, 1 stuk
1.6. Besturen en instellingen 1802-1807
1.6.1. Het departementaal bestuur van friesland
1.6.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.6.1.2.01. Organisatie, nrs. 964-965

- 965: 'Commissie en instructieboek', register waarin 'commissies' (aanstellingsakten) en instructies voor ambtenaren, 'brieven van creatie' als notaris, 
'octrooien' (vergunningen) voor fabrikanten en beurtschippers, 'octrooien' voor de heffing van plaatselijke belastingen, sluis en tolgelden, en 
reglementen voor waterschappen, 1802-1808, 1 deel

1.6.1.2.04. Financiën en eigendommen, nrs. 998-1005
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- 1004: Contracten voor de verhuring van provinciale eigendommen, 1802-1805, 1 omslag
1.6.1.2.05. Belastingen en heffingen, nrs. 1006-1031

- 1018: Missiven van gemeentebesturen, met opgaven van de aantallen exemplaren van de Ordonnantie op de Binnenlandsche Last , Water , Plaisier en 
Passagegelden die benodigd zijn voor schippers en voerlieden, ingekomen naar aanleiding van de aanschrijving van 8 mei 1806 nr. 4, 1806, 1 omslag

1.6.1.2.08. Landbouw, ontginning, jacht en visserij, nrs. 1043-1047
- 1044: Missiven van gemeentebesturen met opgaven betreffende woeste gronden, heidevelden, etc., en de mogelijkheden tot ontginning daarvan, 

ingekomen naar aanleiding van de aanschrijving van 21 oktober 1803 nr. 7, 1803, 1804, 1 omslag
- 1046: Missiven van gemeentebesturen, met naamlijsten van ingezetenen die consent hebben om te jagen, vogelen en vissen, ingezonden naar 

aanleiding van de publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 28 oktober 1799 artikel 9, 1802, 1803, 1 omslag
- 1047: Missiven van gemeentebesturen, houdende opgaven van geregistreerde particuliere zwanenjachten en visserijen, ingekomen naar aanleiding 

van de aanschrijving van 27 januari 1807 nr. 2, met een overzicht over het gehele departement, 1807, 1 omslag
1.6.1.2.09. Waterstaat en openbare werken, nrs. 1048-1058

- 1048: Rapport van de commissie, belast met de inspectie van de Friese zeedijken, [ca. 1805], 1 stuk
- 1049: Rapport betreffende een omslag over de floreen tot onderhoud van zeedijken en vaarten, 1806, 1 stuk
- 1051: Rapporten van de commissie, belast met het onderzoek der vaarwateren en waterlossingen, 1804, 1805, afschriften, 1 omslag
- 1058: Stukken betreffende de sluis te Munnekezijl, 1805, 1807, 1 omslag

1.6.2. De departementale gecommitteerden tot de 8 en 25 jarige heffingen, nrs. 1086-1087
1.6.3. De commissie belast met de inspectie van alle vaarwateren en waterlossingen in het departement Friesland, nr. 1088

- 1088: Journaal, 1804, 1805, 1 band. NB: Vgl. inv. nr. 1051
1.7. Financiële colleges 1795 1807
1.7.1. De commissie van financiën e.a
1.7.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.7.1.2.04. Beheer van provinciale eigendommen en aanbestedingen, nrs. 1245-1254

- 1245: Voorwaarden voor en contracten van verhuring van provinciale landerijen, dijken en sluizen, 1799 1802, 1 pak
- 1248: Stukken betreffende de heffing van schut en tolgelden aan de Dokkumer Nieuwe Zijlen onder Engwierum en de trekweg en vaart van Dokkum 

op Stroobos, [ca. 1800], 1 omslag
- 1249: Contracten van verhuur van tolhuizen en sluizen, 1798, met aantekeningen van huurbetalingen tot 1803, 1 omslag

1.7.1.2.05. Contrôle van rekenplichtige ambtenaren en instellingen
1.7.1.2.05.2. Defensie
1.7.1.2.05.2.1. Bataafse land en zeemacht

- 1277: Rekening door drost en gemeentebestuur van Ameland wegens de kosten van de militaire bezetting op dat eiland, 1803 1806, met bijlagen, 1 
omslag

- 1278: Betalingsordonnanties van R. Collot d'Escury, ontvanger generaal van de Marine, later van de Administratie te Water, 1796-1803, 1 omslag
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- 1279: Staten van betalingen aan de marine, 1795-1802, 1 omslag
1.7.1.2.05.4. Handel en nijverheid, nr. 1307 

- 1307: Rekeningen van de Commissie van Koophandel, 1795, 1 omslag
1.7.1.2.05.5. Landbouw, nrs. 1308-1312

- 1308: Kohieren van een belasting op het rundvee, ingesteld door het Uitvoerend Bewind, tot vorming van een fonds voor schadevergoeding ten 
gevolge van de runderpest, 1800, 1 pak

- 1309: Staat van het aantal runderen in het gewest Friesland, 1800, 1801, opgemaakt 1802, 1 stuk
- 1310-1311: Rekeningen van J.K. Teitsma, ontvanger generaal van de floreenrente, als beheerder van het fonds voor de schadevergoeding ten gevolge 

van de runderpest, 1800-1806, met bijlagen
1.7.1.2.05.6. Waterstaat en openbare werken, nrs. 1313-1317

- 1317: Staat van aanmerkingen op de rekening van de commissie tot onderzoek der vaarwateren in het departement Friesland, [1804 ?], 1 stuk
1.7.1.2.06. Belastingen volgens het oude stelsel, nrs. 1326-2444

- 1329: Staten van de opbrengst van de reële goedschatting over de jaren 1794 en 1795 in Westergo en Zevenwouden, en de steden Leeuwarden, 
Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum, Harlingen en Stavoren, 1794-1795, 1 omslag

1.7.1.2.06.05. De belasting op rijtuigen en plezierjachten
Kohieren van de belasting op rijtuigen en plezierjachten, 1797-1803

- 2295-2298: Het Bildt 1797, 1798, 1802, 1803
- 2315-2316: Harlingen 1798-1799, 2 stukken

2. Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, 1807-1813 (1815)
2.2. Divisie van politie en economie
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.08. Waterstaat en Openbare werken

- 3077: Stukken betreffende de quotisatie van de dijksflorenen, 1806-1807, 1 omslag. NB: Afhankelijk van de waarde van hun percelen (uitgedrukt in 
florenen) werden de ingelanden van oudsher aangeslagen in de kosten van het dijksonderhoud

- 3078: Stukken betreffende de benoeming van vijf buitengewone rechters in het Hof van Friesland voor het proces, aangespannen door de diakenen 
van de Hervormde gemeente Pietersbierum tegen het Dijksbestuur der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks over het onderhoud van twee 'zetten met 
barten', liggende aan de dijk, 1806-1807, 1 omslag. NB: Een zet met een bart is een soort verplaatsbare hulpbrug

- 3079: Ingekomen stukken van dijksbesturen met opgave van de voorhanden zijnde werktuigen, naar aanleiding van de circulaire van de landdrost van 
1809 februari 18 no. 2, 1809, 1 omslag

- 3080: Ingekomen stukken van gemeentebesturen met opgave van het aantal karren en kruiwagens dat binnen twee maanden geleverd kan worden in 
geval van overstromingen, naar aanleiding van de circulaire van de landdrost van 1809 maart 6 no. 1, met verzamelstaat, 1809, 1 omslag

- 3081: Ingekomen missiven van dijksbesturen ten geleide van dijksreglementen, naar aanleiding van de circulaire van de landdrost van 1810 februari 13 
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no. 4, 1810, 1 omslag. NB: De dijksreglementen ontbreken
- 3082: Staat van de in Friesland gelegen zee- en binnensluizen, 1810, 1 stuk
- 3083-3084: Ingekomen stukken van dijksbesturen met opgave van de bestuursLeden en ambtenaren, naar aanleiding van de circulaire van de 

landdrost van 1808 maart 31 no. 5 en 1810 juni 25 no. 5, met verzamellijst 1810, 1808, 1810, 1 omslag
- 3085: Ingekomen missiven van dijksbesturen ten geleide van akten van eedsaflegging aan keizer Napoleon door hen en hun ambtenaren, naar 

aanleiding van de circulaire van de landdrost van 1810 augustus 6 no. 1, 1810, 1 omslag. NB: De akten ontbreken

2.2.2.11. Handel en nijverheid
- 3118: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen van Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek ten geleide van maandstaten van de 

marktprijzen van granen, hooi, stro en vlees, opgemaakt ten behoeve van de militaire foeragering, naar aanleiding van de circulaire van de landdrost 
van 1810 augustus 25 no. 4, 1810, 1 omslag

- 3119: Ingekomen stukken van gemeentebesturen met opgave van de voornaamste kooplieden, ten behoeve van de inrichting van rechtbanken van 
koophandel, naar aanleiding van de circulaire van de landdrost van 1810 december 18 no. 5, 1810, 1 omslag

2.2.2.12. Sociale zorg
- 3125: Staten van gealimenteerde personen in de gemeenten Franeker, Harlingen en Kollumerland, 1808, en in de gemeente Schiermonnikoog, 1810, 1 

omslag
- 3134: Ingekomen stukken van de burgemeesters van Harlingen, Leeuwarden en Sneek betreffende de uitbreiding van de armenzorg, naar aanleiding 

van de circulaire van de landdrost van 1810 december 6 no. 1, 1810, 1 omslag
- 3135: Rekeningen van de gemeentebesturen van Vlieland en Terschelling wegens steunverlening aan behoeftigen in het kader van een rijksuitkering 

aan door de oorlog getroffen bewoners van eilanden en kustgebieden, met geleidemissiven, 1810, 1 omslag. NB: Zie voor de rekening van Ameland 
inv. nr. 3844. De rekening van Schiermonnikoog ontbreekt

2.2.2.15. Militaire zaken
- 3165: Staten van door gemeentebesturen aangeworven vrijwilligers voor de marine en akten van overdracht aan de opperbevelhebber, 1809-1810, 1 

omslag
2.3. Stukken van algemene aard
2.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.3.2.3. Invordering en toezicht op de invordering van landelijke middelen
2.3.2.3.1. Algemeen, nrs. 3424-3430
2.3.2.3.2. Oude middelen, nrs. 3431-3433
2.3.2.3.3. Verponding, nrs. 3434-3438
2.3.2.3.4. Runderen, schapen en paarden, nr. 3439

- 3439: Staten van runderen, schapen en paarden, per arrondissement, met geleidemissiven van de ontvangers en een verzamelstaat, 1810, 1 omslag
2.3.2.3.5. Waag en rondemaat, nrs. 3440-3441
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2.3.2.3.6. Turf, nrs. 3442-3443
- 3442-3443: Verzoekschriften van eigenaren van steenbakkerijen, zoutziederijen e.d. om restitutie van betaalde impost op de turf, 1807-1809. NB: Zie 

ook inv. nr. 3307
2.3.2.3.7. Kleinzegel op akten en Patenten, nrs. 3444-3451
2.3.2.3.8. Successie, nr. 3452
2.3.2.3.9. Gouden en zilveren werken, nrs. 3453-3454

- 3454: Lijst met afbeeldingen van de door de nieuwe keurkamers van gouden en zilveren werken in het Koninkrijk Holland gebruikte merken, [1807], 
gedrukt, 1 stuk

3. De Prefect van het Departement Friesland, 1811-1813
3.01. Inleiding
3.01.2. Divisie van administratie en plaatselijke belastingen
3.01.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.01.2.2.03. Aanstelling c.q. verkiezing van bestuursfunctionarissen, Leden van vertegenwoordigende lichamen en vrederechters
3.01.2.2.03.2. Hoogstaangeslagenen

- 3638: Ingekomen stukken van de onderprefecten van de arrondissementen Heerenveen en Sneek en van de maires van Dokkum, Franeker, Harlingen 
en Leeuwarden met opgave van een aantal notabele Joden, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1812 augustus 24 no. 817a en b, 1812, 
1 omslag

- 3640: Staten van de honderd hoogstaangeslagenen in de belastingen in de communes Harlingen, Leeuwarden en Sneek, alsmede concept staat voor 
de commune Harlingen en gedrukt exemplaar voor de commune Leeuwarden, 1812, 1 omslag. NB: Deze staten werden opgesteld ten behoeve van de 
verkiezing van kandidaten voor de municipale raden

- 3641: Staat van twintig notabele inwoners van Terschelling, 1812, 1 stuk. NB: De staat werd opgesteld ten behoeve van de benoeming van een maire, 
een adjunct maire en Leden van de municipale raad

3.01.2.2.04. Openbare orde en veiligheid
- 3691: Ingekomen stukken van besturen van kustgemeenten betreffende het voorstel van de directeur van de douane in Dokkum ter aanwijzing van 

een beperkt aantal plaatsen waar schepen mogen in en uitlopen of ankeren, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 juni 15 no. 6, 
1811, 1 omslag

- 3694: Rapport van raden van prefectuur betreffende de wering van bedelarij alsmede ingekomen missiven van de onderprefecten van de 
arrondissementen Heerenveen en Sneek en van besturen van gemeenten in het arrondissement Leeuwarden ten geleide van staten van de bedelaars 
en wat betreft de gemeenten Achtkarspelen, Ameland en Kollumerland naamlijsten, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 oktober 
20 no. 11, 1811, 1 omslag

3.01.2.2.05. Bevolking
- 3710: Maandstaten van geboorten, huwelijken en sterfgevallen op Schiermonnikoog over 1813 februari september, met hiaten, 1813, 1 omslag
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3.01.2.2.08. Landbouw, visserij en vervening
3.01.2.2.08.1. Akkerbouw

- 3751: Ingekomen stukken van de gemeentebesturen van Kollumerland en van Terschelling betreffende de winning van beetwortelzaad, naar 
aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 mei 24 no. 4, 1811, 1 omslag

3.01.2.2.08.2. Veeteelt
- 3761: Staten van de consumptie en de prijzen van vlees over 1809 1812 per diersoort, in Dokkum, Franeker, Harlingen en Leeuwarden en op het 

platteland van het arrondissement Leeuwarden, 1813, 1 omslag
3.01.2.2.09. Nijverheid

- 3788: Ingekomen stukken van de onderprefecten van de arrondissementen Heerenveen en Sneek en van de gemeentebesturen van Dokkum, 
Harlingen en Leeuwarden betreffende de oprichting van Kamers van koophandel, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 maart 18 
no. 8, 1811, 1 omslag

3.01.2.2.10. Handel
- 3795: Weekstaten van de prijzen van granen en andere akkerbouwprodukten op de markt van Harlingen over 1811 maart april, 1811, 1 omslag
- 3796-3800: Ingekomen missiven van de onderprefect van het arrondissement Heerenveen en van de gemeentebesturen c.q. maires van Dokkum, 

Franeker, Harlingen en Leeuwarden ten geleide van staten van de verkochte hoeveelheden en van de prijzen van verschillende akkerbouwprodukten 
op de markten van Gorredijk, Heerenveen en bovengenoemde steden, naar aanleiding van de circulaires van de prefect van 1811 mei 2 no. 2, 1812 
mei 5 no. 1, november 2 no. 1239 en november 25 no. 1400, alsmede ten geleide van halfmaandelijkse staten van de prijzen van de verschillende 
graansoorten en van hooi en stro op de markten van Dokkum, Franeker, Harlingen en Leeuwarden, opgemaakt ten behoeve van de militaire 
foeragering, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 oktober 23 no. 39a (divisie van militaire zaken), 1811-1812

- 3814: Ingekomen stukken van de onderprefect van het arrondissement Sneek en van de maires van Harlingen en Leeuwarden betreffende de 
oprichting van koopmansbeurzen, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 april 3 no. 8, 1811, 1 omslag

- 3817: Ingekomen stukken van de onderprefect van het arrondissement Sneek en van de maires van Dokkum, Franeker, Harlingen en Leeuwarden 
betreffende de oprichting van stedelijke bureaux van weging, meting, roeiing en peiling, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1812 
februari 18 no. 4, 1812, 1 omslag

- 3820: Ingekomen missiven van het gemeentebestuur van Vlieland ten geleide van halfmaandelijkse staten van in en uitgaande handelsschepen over 
1811 mei augustus, 1811, 1 omslag

- 3821: Ingekomen missiven van de maires van Harlingen, Lemmer, Stavoren en Workum en van de ontvanger van de douane in Dokkumer Nieuwe 
Zijlen ten geleide van halfmaandelijkse staten van in en uitgaande handelsschepen over 1812 mei 1813 november, naar aanleiding van de circulaire 
van de prefect van 1812 mei 2 no. 2, 1812-1813, 1 pak. NB: De staten ontbreken

3.01.2.2.12. Sociale zorg
- 3836: Ingekomen stukken van de maires van Dokkum, Franeker, Harlingen en Leeuwarden met opgaven betreffende het verstrekte voedsel in de 

verschillende instellingen van liefdadigheid, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1812 mei 5, no. 3, 1812, 1 omslag
- 3840: Ingekomen missiven van de onderprefect van het arrondissement Sneek en van de maires van Dokkum, Leeuwarden en Harlingen ten geleide 
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van staten van de kandidaten voor de stedelijke commissies van liefdadigheid, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 december 14 
no. 4, 1811, 1 omslag 

- 3844: Rekening van het gemeentebestuur van Ameland wegens steunverlening aan behoeftigen in het kader van een rijksuitkering aan door de oorlog 
getroffen bewoners van eilanden en kustgebieden, met bijlagen en geleidemissive, 1811, 1 omslag. NB: Zie voor de rekeningen van Vlieland en 
Terschelling inv. nr. 3135; de rekening van Schiermonnikoog ontbreekt

3.01.2.2.15. Wetgeving, justitie en politie
- 3876: Staat van de commissarissen van politie in Harlingen Terschelling, Leeuwarden en Sneek, 1812, 1 stuk. NB: Het commissariaat in Sneek was toen 

vacant
3.02. Divisie van Administratie en Plaatselijke Belastingen, 2e Bureau (Plaatselijke Belastingen), (1811), 1812-1813
3.02.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.02.2.1. Plaatselijke belastingen

- 3953: Staten van de aan de steden Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Dokkum, Sneek en Bolsward, alsmede van de aan de communes met meer dan 
10.000 francs aan inkomsten toegestane heffingen voor de plaatselijke en armenoctrooien voor 1812,1812, 2 stukken. 

Kohieren van de quotisatie ter dekking van de tekorten op de begrotingen voor 1812 en voor 1813 van plattelandscommunes met bevolkingskernen van 
minder dan 2000 inwoners, goedgekeurd door de prefect, c.q. de commissarissen generaal, c.q. de gouverneur, 1812 1814, met geleidemissiven van maires, 
1812

- 3958: Kohieren voor 1812 van de communes in het arrondissement Leeuwarden. NB: De kohieren van Huizum, Marssum, Oosterend, St. 
Annaparochie, St. Jacobiparochie, Terschelling, Vrouwenparochie en Wommels ontbreken

- 3959: Kohieren voor 1813. NB: Ook de kohieren van Stavoren en IJlst zijn aanwezig; die van Ameland, St. Annaparochie, Arum, Bozum, Heeg, Huizum, 
St. Jacobiparochie, Jorwerd, Langweer, Lemmer, Marssum, Nijland, Oosterend, Rauwerd, Schiermonnikoog, Terschelling, Tjerkwerd, Vlieland, 
Vrouwenparochie, Witmarsum en Wommels ontbreken

3.03. Divisie van militaire zaken, 1811-1813
3.03.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.03.2.1. Conscriptie

- 4049: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen van Ferwerderadeel en Het Bildt ten geleide van respectievelijk een staat van lotelingen, klasse 
1808, en een staat van in 1788 geborenen, inmiddels overLeden of verhuisd, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 1811 februari 20 no. 
3, 1811, 1 omslag

3.03.2.2. Maritieme inscriptie
- 4076: Processen verbaal van de loting voor de maritieme inscriptie op Ameland en in Bolsward en Sneek ten overstaan van raad van prefectuur H. van 

Sminia c.q. de onderprefect van het arrondissement Sneek, alsmede enkele bijlagen bij de processen verbaal voor Wonseradeel en Wymbritseradeel, 
1811, 1 omslag

3.03.2.4. Leveranties en betalingen
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- 4082: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen van Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek ten geleide van maandstaten van de 
marktprijzen van granen, hooi, stro en vlees over 1811 januari oktober, opgemaakt ten behoeve van de militaire foeragering, naar aanleiding van de 
circulaire van de landdrost van 1810 augustus 25 no. 4, 1811, 1 pak. NB: Zie ook inv. nrs. 3796-3800

- 4083: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen c.q. maires van Bolsward, Dokkum, Harlingen, Lemsterland en Lemmer ten geleide van 
kwartaalstaten van de marktprijzen van olie, kaarsen en vet over 1811 1812, opgemaakt ten behoeve van de militaire foeragering, naar aanleiding van 
de circulaire van de prefect van 1811 januari 26 no. 11, 1811-1813, 1 pak

3.04. Divisie van financien en ordonnancering
3.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.04.2.1. Belastingen
3.04.2.1.5. Bezwaarschriften tegen belastingaanslagen; niet invorderbare posten
Verzoekschriften van particulieren om ontheffing, vermindering, kwijtschelding of afslag van opgelegde belastingaanslagen over 1812-1813 met bijgevoegd 
rapporten van controleurs en de directeur van de directe belastingen en van onderprefecten, alsmede beschikkingen van de Raad van prefectuur, 1812-1814.

- 4230: Arrondissement Leeuwarden (352-400), 1812. NB: Blijkens de agenda zijn de nrs. 240-351 niet in behandeling genomen. Al deze 
verzoekschriften waren verzonden door inwoners van Schiermonnikoog

3.04.2.2. Domeinen
- 4270: Akte waarbij A.J. Sjaarda verklaart de aan het rijk toebehorende twee 'einden dijks' bezuiden de Dokkumer Nieuwe Zijlen nog voor twee jaar te 

willen huren, 1811, 1 stuk
- 4272: Processen verbaal van de verpachting van de konijnenjacht op Vlieland voor 1812, ten overstaan ven de prefect, alsmede voor 1813, ten 

overstaan van de maire, met akten van borgstelling ten gunste van de pachters, 1812-1813, 1 omslag
3.04.2.4. Verkeer, waterstaat en openbare werken

- --: --Plattegrond van de haven en het dorp Makkum, getekend door Cornelis Boling, 1812, 1 blad. NB: Zie Kaartenverzameling, stamnr. 4823.
3.08. Stukken van de 'commissaire special' te dokkum, later te leeuwarden

- 4318: Gemeenten Terschelling IJlst
- 4361-4362: Ingekomen stukken van de commissarissen van politie te Harlingen/Terschelling, Leeuwarden en Sneek e.a., 1812-1813
- 4363: Rapporten van de commissarissen van politie van Harlingen/ Terschelling, Leeuwarden en Sneek en de commandant van de keizerlijke 

gendarmerie in Harlingen betreffende de binnenlandse veiligheid, 1813
- 4364: Staat van de reders aan wie vergunning is verleend voor bevrachtingen met bestemming Engeland over 1812, alsmede minuut van deze staat, 

opgesteld door de commissaris van politie te Harlingen, 1812, 2 stukken
3.11. Stukken van de keurkamers van gouden en zilveren werken
3.11.2. Dokkum

- 4378: Register van de smeden van en handelaren in gouden en zilveren werken, 1807-1811, 1 deel
3.11.3. Harlingen

- 4381: Reglement voor de keurkamer, [1807], 1 katern

12



- 4382: Ingekomen stukken, 1807-1812, 1 omslag
- 4383: Register van de smeden van en handelaren in gouden en zilveren werken, 1807-1812, 1 deel
- 4384-4387: Registers van gekeurde gouden en zilveren werken, ingedeeld per smid c.q. handelaar, 1807-1811
- 4388: Akten waarbij smeden en handelaren verklaren bepaalde gouden en zilveren werken ter keuring te hebben afgegeven, 1807-1811, 1 pak
- 4389: Kwitanties afgegeven door de ontvanger van het middel op de gouden en zilveren werken te Harlingen wegens betaalde impost door de smeden 

van en handelaren in gouden en zilveren werken, 1808-1811, duplicaten, 1 pak. NB: Bovengenoemde smeden en handelaren konden de ter keuring 
gebrachte werken tegen afgifte van deze duplicaten bij de keurkamer afhalen

4. De Kwartierdrosten e.a., 1807-1813 (1815)
4.4. De Kwartierdrost, c.q. Onderprefect, c.q. Commissaris van het Kwartier, c.q. Arrondissement Leeuwarden
4.4.2. Periode 1813 juli 1814 oktober
4.4.2.1. Divisie van administratie en plaatselijke belastingen, eerste bureau

- 4699: Ingekomen missiven van de maires van Leeuwarden, Harlingen, Dokkum en Franeker ten geleide van tweewekelijkse staten van de verhandelde 
hoeveelheden en de gemiddelde marktprijzen van granen en brandstoffen, naar aanleiding van de circulaires van de prefect van 1811 mei 2 no. 2, 
november 11 no. 11, en 1813 augustus 2 no. 1266, 1813, 1 pak
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