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Invt. Stuk Toegang 11 ** 

  ‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index  

8210 966/7 en 
881/14,9>> 

27-08-1839 

Agema A. J. te Edens 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) 

9465 Deel 2, 73 

29-07-1845 

Agema Age te Kampen , Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Kampen,  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 1845 (8)     

6243 191-8 
06-03-1814 

Agema B. , 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) 

8356 328/27- 9 

03-04-1841 

Agema B. nr. 30 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) 

6830 18-A blz. 29 
21-01-1824 

Agema Bee de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en 

de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen 

bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6830 18-A blz. 29 
21-01-1824 

Agema Bee de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en 

de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen 

bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Agema Dirk  151 Leeuwarden is zijn volgNR. 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  
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Agema Dirk 14 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 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) 

6381 171-C   

22-03-1814 

Agema Dirk, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6633 1376 
24-10-1814 

Agema Eesge Sijmens---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, 

dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen 
en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum 

wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar 

dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een 
uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen 

van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes, Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum, de Predikant S. 

Verwey en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra 
Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker 

Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., 

Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke 
E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma- 
            deel  

Agema G. D. te Driesum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Agema G. D., te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 

hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

9187 1341 

06-09-1918 

Agema Hotze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (5) 

8308 1070-8 

709-731 
28-10-1840 

Agema J.  te Edens 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) 

6840 36-A  
blz. 49              

22-04-1824 

Agema Jan M. Boer 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) 

6840 36-A  
blz. 49              

22-04-1824 

Agema Jan R. Boer 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) 
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6282 737-20 

07-07-1817 

Agema Jan Rients, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

3577 15 en 16 

09-08-1830 

Agema Jeldert Ages Veer van het Hesses Doekle , Reitsma Sybren, Agema Jeldert Ages alle Beurtschippers varende van  

Amsterdam op Workum. Onderwerp: Ontheffing van betaling va nbuiten tol ook een sommatie in naam van het 

Stadsbestuur van Workum enz. jaar 1830 (8) 

6401 
 

871-D-E-F 
25-09-1815 

Agema Joh’s hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door 
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks 

Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6) 

6414 39 
20-02-1817 

Agema Johannes---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Blok K.   ter ord’tie van deselve 
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de 

benoeming van Houtsma W. S. tot L: Kwartiermeester bij de Rustende Schutterij wordt voorgedragen voor de ontstane 

vacature Agema Johannes en Popta Pieter enz. jaar 1817 (1) 

6401 

 

871-C 

21-09-1815 

Agema Johannes hij wordt vermeld in het document>> Blok K. (Klaas) President Burgemeester van  Harlingen 

ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en 

fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1) 

6407 193 
29-04-1816 

Agema Johannes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat benoemd zijn de 

heer Agema Johannes en Popta Pieter tot enz. jaar 1816 (2) 

6408 289 
02-08-1816 

Agema Johannes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat i.p.v. de heer 

Agema Johannes de heer  Postma tot 1e Luitenant voorgedragen wordt enz. jaar 1816 (2) 

6421 393 

03-09-1817 

Agema Johannes---- Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Agema Johannes tot Officier bij de Schutterij alhier een nieuwe staat van 
voordracht enz. jaar 1817 (1) 

6411 368 

05-11-1861 

Agema Johannes Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen 

Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> 
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en 

Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter 
opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4) 

6383 96     

23-04-1814 

Agema Johannes 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) 

6243 191-4 

06-03-1814 

Agema 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) 

8356 328/27-9 

3 + 11 
03-04-1841 

Agema Johs. wonende in wijk B. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

9181  2110 

08-12-1915 

Agema Marten,  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) 

9184 155 

03-02-1917 

Agema Marten, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

9187 1341 
06-09-1918 

Agema Marten, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

6395 457 
13-05-1815 

Agema Meinte M. te Peins 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Agema Meinte S. , 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Agema Meinte Sikkes, 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) 

6840 36-A  

blz. 48 
22-04-1824 

Agema Pieter R. Slager 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) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Agema R. de weduwe zonder bedrijf , 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)                                   

9181 1751 
06-10-1915 

Agema Rients Sjoerds,  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) 



6840 36-A  

blz. 50              

22-04-1824 

Agema S. (Sikke?) Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton 

Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 

Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard 
(53) 

8210 966/7 en 

881/14,4>> 
27-08-1839 

Agema S. H. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van 

achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

9184 442 

10-04-1917 

Agema S. te Opmeer-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw 

Kruisland jaar 1917 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Agema Sibble Simons, 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Agema Sible  Simons Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 
het  jaar 1819 (3) 

6070 424-1        

25-05-1821 

Agema Sible Simons 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) 

6070 424-2          

 25-05-1821 

Agema Sible Simons 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Agema Sible Symons, 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) 

6865 19-A 
14-01-1825 

Agema Theunis Douwes, 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) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Agema Theunis Douwes, 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) 

6264 1149-2 
21-11-1815 

Agema Willem M. 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) 

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Agema Wybe Meiles? 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) 

6089 1194 blz.18 

23-12-1822 

Ageme Symon Jacobs te Witmarsum 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Agena Sible Symons, 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) 

6388 51            
08-10-1814 

Agens (Ages?) Sydze Tjeerds---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar 
daarvoor afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot 

Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e 

Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3) 

6420 375 

23-08-1817 

Agerica? Johannes---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houtsma Willem door zijn ontslag van hem bij de 

dienstdoende schutterij wordt er voorgedragen Agerica? Johannes enz.  jaar 1817 (1) 

6388 51            
08-10-1814 

Ages (Agens?) Sydze Tjeerds---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar 
daarvoor afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot 

Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e 

Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3) 

6378 60 

16-12-1813 

Ages Andries, Staat op een lijst kosten gevallen op het vervoeren van Buskruit Kogels en Geweren van Harlingen naar 

Leeuwarden enz. met het bedrag wat hij tegoed heeft enz. jaare 1813 (2) 

6288 309-9 

09-04-1818 

Ages C, in de Lemmer ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de 

gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 
(5) dossier (13) 

6651  209 

01-05-1816 

Ages Dirk---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het 

achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer 

Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren 

Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een 
document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van 

der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar 

Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses 
en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring 

der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks 

Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts 
Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, 

Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., 

Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

6251 1073 

30-10-1814 

Ages F. , voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der 

Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 

1814 (4) 



8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Ages F. H. te Lemmer 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) 

6044 206 
31-03-1819 

Ages Hendrik F.,  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) 

6388 46           

05-10-1814 

Ages Hessel de weduwe  te Sloten wegens Winkelwaren enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen 

wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom 
aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12 

6242 90 

04-02-1814 

Ages Hiltje 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Ages 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) 

6250 962 

10-10-1814 

Ages Klaas, Castelein te  in de Wildeman te Lemmer ontvangt een aandeel in de kosten betreffende de vertering der 

Landmilitiekas enz. enz. jaar 1814 (2) 

6008 82 blz. 3 

03-02-1816 

Ages M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6245 399-13 
10-05-1814 

Ages Piebe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (3) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Ages Pieter moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort 

komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. 
jaar 1815 (5) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Ages Rein, Koemelker te Britswerd met (22 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 HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6419 317 

18-07-1817 

Ages Rinze---- Boer de Jan Aukes ( Betreft verzoek van de Minister om advies) dienstknecht bij Ages Rinze van beroep 

Landman onder Menaldum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij 
volgens zijn geboorte in het jaar 1797 dat hij wegens het domicilie van zijn ouders zich heeft moeten inschrijven op het 

eiland Schiermonnikoog en dat hij enz. temeer daar zijn ouders behoeftig zijn  enz. jaar 1817 (2) 

6418 243 

09-06-1817 

Ages Rinze---- Boer de Jan Aukes dienstknecht bij Ages Rinze van beroep Landman onder Menaldum ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij volgens zijn geboorte in het jaar 1797 dat hij 
wegens het domicilie van zijn ouders zich heeft moeten inschreven op het eiland Schiermonnikoog en dat hij enz. temeer 

daar zijn ouders behoeftig zijn  enz. jaar 1817 (2) 

6242 90 
04-02-1814 

Ages Rutger 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Ages S. te Lemmer 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 30 

17-07-1839 

Ages Sietze te Lemmer 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) 

6401 
 

860-1-3+4 
31-10-1815 

Ages Sijtte 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  in het 3e 

Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

8217 1083/2, 29  
22-10-1839 

Ages Sijtze Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne 

memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

6261 878-5 
11-08-1815 

Ages Sjoerd de weduwe, 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) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Ages Sjoerd de weduwe, 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) 

6271 586-6 

01-07-1816 

Ages Sjoerd in leven gehuwd met Postma Gerritje Gerrits weduwe van Ages Sjoerd 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) 

8224 1244 
06-12-1839 

Ages Sytze wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet 
met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  

63/9751 jaar 1839 (3) 

6262 952-14 

28-09-1815 

Ages T. A. 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) 

6262 952-15 

28-09-1815 

Ages T. de weduwe 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) 



6262 946-4 

30-09-1815 

Ages Thomas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het 

tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. 

enz. jaar 1815 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 30 

17-07-1839 

Ages Tiemen H. te Lemmer 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) 

6251 1078 

30-11-1814 

Ages Tjeerd te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 

leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

6261 878-2 

11-08-1815 

Ages Tjeerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met 

verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6242 90 
04-02-1814 

Ages Wiebe 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) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Agesma A. J. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden van In 

en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 

teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Agesma A. R.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden 

van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 

teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

Agesma R. A. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 
deradeel 

Agesma R. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6020 136 

03-03-1817 

Aggema Oud, (het huisgenaamd) de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de 

linie  door de grietenij Wonseradeel, 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 

6053 958 

27-12-1819 

Aglarides Wierd Pieters  Landbouwer hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage  voor het 

fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2) 

6249 828 

06-09-1814  

Agricola B. Y. 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) 

6871 28-03-1825 

33/1-C 

Agricola Bruin Ydes 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) 

6712 276 

00-00-1822 

Agricola Bruin Ydzes te St. Nicolaasga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 

ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in 
Doniawerstal Jaar 1822 (2) 

6101 1311  

16-12-1823 

Agricola Bruinerius J. te Sint Nicolaasga , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 

Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 

hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6712 276 

00-00-1822 

Agricola Isjen Ides wed, T. Tinga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten 

onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in 

Doniawerstal Jaar 1822 (2) 

9134 1566 
23-11-1883 

Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen hun 
handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. 

J.,  Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3) 

3700 10-C 
01-02-1837 

Agricola Rienk Bruins , 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 1837 (8) 

3699 A-10 

17-02-1834 

Agricola Rienk Bruins, 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) 

3700 10-A 

06-02-1835 

Agricola Rienk Bruins, 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 (6) 

3700 10-B 

05-02-1836 

Agricola Rienk Bruins, 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 1836 (5) 

3700 10-B 

05-02-1836 

Agricola rijntje Rienks, 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 1836 (5) 

6050 637 
02-09-1819  

Agricola Staat Rienks B., betreft de stukken land die in zijn bezit zijn en verzoekt verandering in het releve van 
onbebouwde eigendommen van Sint Nicolaasga, ook genoemd de erven van de heer Hijlckema ….? Die een plaats 

verkopenjaar 1819 (2) 

3698 B-46, 3 

17-02-1832 

Agricola Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2) 



3699 A-10 

17-02-1834 

Agricola Trijntje Rienks, 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) 

3700 10-A 
06-02-1835 

Agricola Trijntje Rienks, 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 (6) 

3700 10-C 

01-02-1837 

Agricola Trijntje Rienks, 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 1837 (8) 

3698 B-46, 3 
15-03-1832 

Agricola Willem Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2) 

3699 A-10 

17-02-1834 

Agricola Willem Rienks, 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) 

9183 1055 

04-07-1916 

Agter- de Leeuw Lummigje, 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) 

6018 36  

14-01-1817 

Agterberg Wouter wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als 

bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te 
kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sloet tot Westerholt ….? van  het Rentambt van Vollenhoven  zijn gezonden enz. 

jaar 1817 (3) 

6840 36-A  

blz. 31 
22-04-1824 

Agterom Pieter Schoenmakersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 
hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Ahrends J. H. Kapitein met het schip de Gustave Adolphe van Antwerpen naar Malanzas 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) 

8228  1306/25 
27-12-1839 

Ahrens Isaak,  dat  Isak Lazarus Drielsma, geb. Embden, eigenlijk heet Isaak Ahrens alhier( Leeuwarden) aangekomen 
vanuit Jever nov. 1838 vertrokken is in 1839 naar Amsterdam  jaar 1839 

9182 07-02-1916 

285/17 

Aije Yska WarnsVeldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6631 1125 
14-09-1814 

Aijta Rijnthie Folkerts---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met 
verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  

in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke 

Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd 
Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen 

Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de 

familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede 
gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw 

geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en 
dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta 

Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema 

Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema 
Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document 

en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma 

Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. 
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  

samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, 

Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 
jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven 

Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven 

Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te 
Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6631 1125 

14-09-1814 

Aijta Seerp Folkerts---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met 

verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  

in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke 

Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd 

Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen 

Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de 
familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede 

gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw 

geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en 
dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta 

Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema 
Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema 

Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document 

en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma 
Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. 

Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  

samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, 
Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 

jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven 

Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven 



Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te 

Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6631 1125 

14-09-1814 

Aijta Viglius L?uiehenius ab---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft 

met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke 
Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende 

Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder 

genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam 
Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen 

dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede 

gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw 
geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en 

dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta 

Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema 
Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema 

Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document 

en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma 
Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. 

Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  

samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, 
Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 

jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven 

Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven 
Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te 

Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6631 1125 
14-09-1814 

Aijtes---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde 
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  

zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. 

Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe 
dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 

1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  

vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de 
Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te 

Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema 

gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab 
verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd 

geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta 

Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; 
Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., 

Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat 

Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de 
navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle 

Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle 

wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te 
Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te 

Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en 

die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6060 480 

06-07-1820 

Ailva 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Ailva van H. W. , 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) 

6070 424-1          

25-05-1821 

Ailva van 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Aimé Nicolas ---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 

courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties 

memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register 

matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et 

des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios 

signatures.enz……………….. 
VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de 

aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert 

ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan 
worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder 

anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men 

de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens 
akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen 

zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal 

gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 



6026 595 

02-09-1817 

Aises Hendrik---- Jans Ytske , weduwe van Aises Hendrik en Friesoma Fokke staat vermeld op een document genaamd 

Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde 

bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. 

te Groningen. Jaar 1817 (4) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Aisma E. K. van te Beetgum  , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

Aisma Evert K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Aisma Evert Klazes , 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) 

6070 424-1          
25-05-1821 

Aisma Evert Klazes 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Aisma Evert Klazes, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Aisma Evert, 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) 

8285 611-22 

615-3 

18-06-1840 

Aisma J. J. van Beroep Landbouwer en voogd van het Armenhuis wonende te Beetgumermolen wordt vermeld in----

Busscher R. van beroep geneesheer hij deeld mede dat in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste Armen een 

besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert 12 mei j.l. 58 personen daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 
hersteld en 19 nog ziek welke de geneesheer eene Rheumatisch galachtigde koorts noemt verder een uitgebreid verslag van 

hem enz. jaar 1840 (14) 

6068 239 
27-03-1821 

Aisma v. E. K.,  Staat vermeld als zetter met zijn handtekening  op een document van Landeigenaren  te Menaldum met 
vermelding van soort land, hoe groot en klasseNR.. Jaar 1829 (6) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Aisma v. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 

in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6255 272 

18-03-1815 

Aisma van E. K. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende 

de oude schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2 

6871 28-03-1825 
33/1-C 

Aisma van Evert Klaas te Menaldumadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van 
de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en 

afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats 

wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6089 1194 blz. 13     

23-12-1822 

Aisma van Evert Klazes  te Menaldum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8383 894/26 
09-09-1841 

Aitema P. J. onderwijzer der Jeugd onderwerp; aanvraag verlof jaar 1841 (2) 

8373 677/8 

10-07-1841 

Aitema Pieter J. Onderwijzer te Tjerkwerd hij verzoekt om 14 dagen verlof enz. Jaar 1841 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Aitsma E.  Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles 

(13) 

6034 398 

30-05-1818 

Aitsma Evert  K. , 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 6 
04-01-1819 

Aitton R. O. Predikant te Aalten tot Classificaal Secundus 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) 

6683 2 deel 2, 7 

04-01-1819 

Aitton R. O. te Aalten 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 

06-02-1824 

Aitton R. O. te Aalten, 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 

6709 36 deel 2   

blz. 7 

16-01-1822 

Aitton R. O. te Aalten, 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) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Aitzes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Aizes Bonne, 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) 



6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Aizes Siebe, 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) 

6100  1215-10v 

29-11-1823 

Aizma van Evert Klazes ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Beetgum in 1823 die dat ook in 

1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6078 95-14 

25-01-1822 

Aizma van Evert Klazes te Menaldum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

5998 405-B 

29-04-1815 

Akademiegebouwen te Franeker een specificatie Begroting van kosten aan der nodige Reparatieen aan ’s Lands Akademie 

Gebouwen te Franeker over de jaren 1815 en aan de woning van voormalige professor (Allardi C. ? Oud Hoogleraar)    

enz.ook aanwezig een plattegrond van de Academie gebouwen gemaakt door de Conducteur Boling C. in 1812 getekend in 
kleur  jaar 1815 (26) 

6045 219 

06-04-1819 

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  (4) 

6049 574 

16-08-1819 

 

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) 

6043 115 

15-02-1819 

Akarich Stefano Kapitein op de Sollicitudine,  jaar 1819 

6043 115, 10 

15-02-1819 

Akarich Steff---- Visser Ate Jans en Visser Auke Aukes beide wonende te Pasens hebben aangebracht aangespoelde 

goederen van het verbrijzelde schip de  Sollicitudine met als kapitein Akarich Steff  op de stranden van Oostdongeradeel 
jaar 1819 (1) 

6262 952-12 

28-09-1815 

Akeles Tijske 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) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Aken van Franciscus Gerardus, Fuselier 3e Regiment,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich 

vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

6709 36 deel 2   
blz. 21 

16-01-1822 

Aken van J. te Boxtel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 

Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Aken van J. te Michielsgestel Predikant Classis van ’s Hertogenbosch 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) 

6683 2 deel 2, 19 

04-01-1819 

Aken van J. te Michielsgestel 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) 

6045 240 

13-04-1819 

Aker Klaas,   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 Noord Holland en 
Utrecht jaar 1818 (4) 

6418 248-C 1e bat  

10e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Akerhof  F. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende 

het  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) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Akerman G. E. te Makkinga,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts 

Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de 
vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Akinga G. de weduwe te Oosterwolde 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) 

8375 708-5_27b 

20-07-1841 

Akinga G. J. de weduwe 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) 

8280 526-1, 27, 3 
22-05-1840 

Akinga G. J. de weduwe te Oosterwolde, 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) 

8375 708-5_27a 

20-07-1841 

Akinga te Oosterwolde 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) 



6018 36  

14-01-1817 

Akke Frans en Kienstra P. J. wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en 

aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en 

Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3) 

6280 339 

18-03-1817   

Akkema Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request ter zake ene competentie op de Algemeene Armenvoogdij van 

Terband, De Grietman schrijft dat hij heeft ontdekt dat dit request reeds in het voorjaar van 1816 is ingediend maar dat er 

nog steeds geen enz. enz. jaar 1817 (2) 

6424 584 
02-12-1817 

Akker Albert Hendr’s 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Akker Albert Hendrik 106 Bergum is zijn volgNR. 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  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6385 139 
06-07-1814 

Akker den Leendert Jaspers te Berlicum 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) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Akker Jacob W.  van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de 

aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3) 

9725 Deel 2  
Blz. 68 

00-00-1887 

Akker 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 1887 (2) 

6395 506 

21-05-1815 

Akker Johannes staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten 

met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

6424 618 

18-12-1817 

Akker Sake Hendriks---- Sminia W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat van Akker Sake Hendriks * december 1791 volgens akte 

van bekendheid opgemaakt te Bergum enz. jaar 1817 (1) 

6840 36-A  
blz. 26 

22-04-1824 

Akker Sijbe Jans Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6070 424-2           

25-05-1821 

Akker Tiede Leenderts 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Akker Tiede Leenderts, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Akker Tiede Leenderts, 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) 

6282 737-12 

07-07-1817 

Akker v.d. Gatse, Gardenier te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 

de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6418 248-A  

 11e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Akker v.d. Jacob Annes * Idskenhuizen bij de Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier 

van het  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) 

6840 36-A  
blz. 26 

22-04-1824 

Akker v.d. Jan Sijbes Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6675 198 
10-05-1818 

Akker v.d. Michael te Makkum staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook 

hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Akker van den Adrianus 12 is zijn volgNR. 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  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)  

6101 1271 

10-12-1823 

Akker van den Arjen Gerrits Rentenier te Akkrum , Hij is benoemd als Bijschatter der Belastingen te Oldeboorn enz. jaar 

1823 (3) 

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Akker van den Heerke H. staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie 
Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  

informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is 

overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Akker van den Hessel Hend’k 12 is zijn volgNR. en Bozum 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  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

6716 16-07-1823 

157, 302a 

Akker van den J. Beetgum Velwachter te Wier, jaar 1823 



6418 255-B 

01-06-1817 

Akker van den Jacob A. 476 Oldeouwer is zijn volgNR. 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  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 
1841 (7) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Akker van den Jakob Annes 389 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) 

6294 375-16, 18 
17-05-1819 

Akker van den Jan Keimpes betaald fl. 135.= voor huur van een plaats te Nijehorne, komt voor  in een document 
Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier 

een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van 
Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 

(9) dossier (24) 

6383 61 

02-04-1814 

Akker van den M. 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) 

6000 589 

21-06-1815 

Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 te Jelzum de Herberg Bontekoe genaamd,  en 

Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op verzoek van 

de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de  21e mei etc. dan volgt een 

berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen 

Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de heer Boersma K. J., 
Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en  jaar 1815 (5) 

6004 839 

06-10-1815 

Akker van den Pieter Durks  te Jelzum wonende  een verzoek om kwijtschelding van belastingen  o.a. door het afbranden 

van zijn huis tussen de 20e en 21e  Mey j.l. enz. enz. jaar 1815  (3) 

6022 334 
23-05-1817 

Akker van den Pieter een onderzoek naar zijn vermogen en vermeldingen van zijn bezittingen. Jaar 1817 (2) 

6078 95-14 

25-01-1822 

Akker van den Teete Leenderts te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-10v 
29-11-1823 

Akker van den Tiede Leenderts ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Berlikum in 1823 die dat 
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6628 765 

09-06-1814 

Akker van der A. G. ---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes 

Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren zeer wel gekend te 

hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met 
Pieters Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen 

dit document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout van Akkrum tevens een brief van de 

Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is ondertekend door 

Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5) 

6418 248-b 3e bat  

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Akker van der Jacob Annes 339 is zijn volgNR. bij de 6e 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 ontslagNR. heeft getrokken en zich met groot verlof absent 

bevind van de 8e afdeling Infanterie  Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-E 
3e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 

Akker van der Jacob Annes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 
depots der 8e afdeling  Infanterie  Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 

Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag NR. hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent 

bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6382 133 
12-04-1814 

Akker van der Jan Sybes---- Pabst van H.L? Luitenant Colonel van ‘t 3e  Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend 
een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Galijma Abraham Jans plaatsvervanger van no. 38 te Rauwerd Akker 

van der Jan Sybes werkelijk bij enz. enz. jaar 1814 (1) 

6089 1194 blz. 13     
23-12-1822 

Akker van der Tiede Leenderts te Berlikum 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) 

8375 716-3_1N 

22-07-1841 

Akker van Hend’k 28-06-1825 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) 

8386 945/10 

24-09-1841 

Akker van Hermen Johannes,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2) 

8375 716-3_1N 
22-07-1841 

Akker van IJtje Sakes 05-10-1828 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) 

3698 A-22 

08-10-1828 

Akker van IJtje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Akker van J. H. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Akker van Johannes H. te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te 

betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6835 9-A 
28-02-1824 

Akker van Sake Hendriks geb. en wonende te Bergum, Schavotstraf  gewijzigde veroordeling e betaling van de kosten jaar 
1824 (3) 



6424 594 

05-12-1817 

Akker van Sake Hendriks---- Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Akker van Sake Hendriks arbeider te Bergum verlangt 

ten huwelijk te worden aangetekend dog is niet in staat het vereischte certificaat van voldoening aan de Nationale Militie 

waar hij volgens zijne zeggen in 1814 enz. jaar 1817 (1) 

3698 A-22 

08-10-1828 

Akker van Sake Hendriks†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data 

enz.jaar 1828 (4) 

8375 716-3_1E 
22-07-1841 

Akkerboom (op het?) Rein 26-04-1838 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) 

6838 7-A bijl. 2  

  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Akkerboom Fredrik D., 6 is het gevangen (order) NR. 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) 

6840 3-A 
15-04-1824 

Akkerboom Fredrik geb. Harlingen Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, 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) 

6087 948-5 

11-10-1827 

Akkerboom Fredrik staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangenNR. en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) 
totale dossier (9) 

6838 7-A bijl. 1 

 Crimineel 
26-03-1824 

Akkerboom Fredrik, 24 is het gevangen (order) NR. 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) 

6383 97     
23-04-1814 

Akkerboon [Oolgaard A. geboren Akkerboon] 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) 

8257  61/6 

15-01-1840 

Akkerboorn  Cornelis de weduwe het betreft een request van haar en het advies van de Burgemeester van Harlingen is dat 

haar verzoek en zij met haar 8 kinderen  niet ongepast is aangezien haar overleden man door het militaire leven ziek is 

geworden  en in het Hospitaal te Utrecht is gestorven enz. jaar 1840 (4) 

8280 517-11,  
46-48 

19-05-1840 

Akkeren J. 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 7 
12-08-1839 

Akkeren van Dirk Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier 
(13) 

8364 489-6 

1+13 en 14 
18-05-1841 

Akkeren van Jacob staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn 

Arrondissement enz.  jaar 1841 (3) 

8385 932/13 

20-09-1841 

Akkeren van Jacob te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden 

van de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) 
, met een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  

en opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met 

zijn handtekening en  er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (18) 

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Akkeren van Johannes 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) 

8364 489-6 

1+17 

18-05-1841 

Akkeren van staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden Jacob ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn 
Arrondissement enz.  jaar 1841 (2) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Akkerhof J. J. te Hallum 23 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
     radeel 

Akkerhoff  P. K.  te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Akkerhoff F. F. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 11-1 
19-06-1840 

Akkerhoff F. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 



8297 857/11 

27-08-1840 

Akkerhoff Tjalling Folkerts,   27-08-1840  Handgeschreven brief met handtekening van Tjalling Folkerts Akkerhoff, 

Slachtveeschatter te Hallum en Marrum. (met dossier 8)  

9180 283 

09-02-1915 

Akkerman  J. H. te Oosterzee ,  hij is benoemd als zetter der belastingen en in een handgeschreven brief met  zijn 

handtekening  waarin hij de aansteling aanneemt enz. ,  jaar 1915 (4) 

8257  69/20, 1 
NR. 81 

20-01-1840 

Akkerman ….? 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) 

3575 16 

11-11-1878 

Akkerman A. , aan de Marrumer Herenweg, Schipper en  Eigenaar van de Goede Hoop,  jaar 1878 vermeld in een 

document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6382 40 en 43 

30-03-1814 

Akkerman Anne Tjeerds---- Akkerman Sijge Annes zoon van Akkerman Anne Tjeerds en Sijgers Gooske,  Pabst van 

Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen 
zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2) 

3699 A-16 

15-02-1834 

Akkerman Antje Hilberts, 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) 

9465 Deel 2, 28  

22-12-1819 

Akkerman Auke S. te Marrum Beurt en Veerdienst van de Marrumer Heerenweg naar Leeuwarden  hij  wordt vermeld in 

het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1819 (8). 

8295 822/8 

18-08-1840 

Akkerman Catharina,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Catharina Akkerman te Jorwerd betreft een erfenis.  

6654  372 blz. 3 
09-08-1816 

Akkerman E. 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) 

6843 30-C 

gehuwdenD 

21-05-1824 

Akkerman Frans, 810 als volgNR., 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) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Akkerman Gerardus, Matroos,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

6654  372 blz. 5 
09-08-1816 

Akkerman Gerrit Everts 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Akkerman H. 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 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) 

6654  372 blz. 5 
09-08-1816 

Akkerman Hendrik 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) 

6644  799  

nrs. 46-74 

25-09-1815 

Akkerman Hendrik Gerrits 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) 

8257  69/20, 1 
NR. 82 

20-01-1840 

Akkerman Hilbert 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) 

8315 14-12-1840 
254 , 

1231/13 

Akkerman I. Amsterdam Schipper op de Catharina,  jaar 1840 

8257  69/20, 1 
NR. 43 

20-01-1840 

Akkerman J. 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) 

8257  69/20, 1 
nr. 115 

20-01-1840 

Akkerman J. 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) 

9180 258 

04-02-1915 

Akkerman J. H. te Oosterzee hij wordt benoemd als zetter der belastingen in Oosterzee i.p.v. de heer Koopman K. H. aldaar 

die in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om ontslag enz. jaar 1915 (4) 

8210 966/7 en  
881/14, 2 

27-08-1839 

Akkerman J. H. te Woudsend 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) 

3701 31-D 
05-02-1842 

Akkerman J. R. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 
der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10) 



6424 609 

10-12-1817 

Akkerman Jacob 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Akkerman Jacobus,  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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Akkerman Jacobus, 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) 

8257  69/20, 2 

NR. 8 
20-01-1840 

Akkerman Jan Harmens de weduwe te Rotserhaule 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) 

6624 224 
27-01-1814 

Akkerman Jan Johannes---- Visser Wigle Annes schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van 
Vriesland  dat hij geëxcuseerd wil worden voor de functie van Schoutambt van Heeg ondanks zijn Vaderlandsliefde enz. en 

wil dan ook voordragen Roukema Hannes Geerts tot het waarnemen van de functie van de Schout van Heeg bij zijn 

afwezigheid enz. en dat Akkerman Jan Johannes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 
(5) 

8257  69/20, 2 

NR. 141 

20-01-1840 

Akkerman Jan Paulus te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  
met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 2 

NR. 32 
20-01-1840 

Akkerman Joh’s Jans te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  

met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8308 1066-13 

28-10-1840 

Akkerman Johannes * 1798 Vere 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) 

6273 731 

03-09-1816 

Akkerman Johannes 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) 

6256 393 

21-02-1815 

Akkerman Johannes ondertekend als Raadslid van de Gemeente St. Johannesga een brief met als onderwerp;  Jongsma F. 

A. Gemeente Ontvanger van van St. Johannesga over de jare 1813 opgemaakte Rekening en Verantwoording enz. enz. jaar 

1815 (2) 

8211 975/19 

23-09-1839 

Akkerman Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop heeft bij het vee van Gerrit EvertsBarghof ontdekt dat de z.g.n. 

Tongblaar of het Mondzeer heeft geopenbaard en drie van zijne Koijen aan deze ziekte enz. jaar 1839 (3) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Akkerman M. E. 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) 

8280  517-11, 5 

19-05-1840 

Akkerman Marten Klazes 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 Giekerk Arrondissement 
Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Akkerman Melchior 158 is zijn volgNR. en Lexmond 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  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) 

9182 07-02-1916 
285/15 

Akkerman Paulus Harlingen Politieagent Met Signalement,  jaar 1916 

8376 30-07-1841 

744/15-11 

Akkerman Pieter Pieters* 01-08-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en 

aanmerkingen.Zeeman, Matroos op de 
Catharina Jaar 1841 (4) 

8257  69/20, 2 

NR. 20 

20-01-1840 

Akkerman Rinzo Jans te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met188 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) 

3701 31-D 

05-02-1842 

Akkerman S. R., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Akkerman Siebren Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest 

enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  
van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6382 40 en 43 

30-03-1814 

Akkerman Sijge Annes zoon van Akkerman Anne Tjeerds en Sijgers Gooske,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de 

Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de 

manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Akkerman T. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) 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) 

6386 3 

27-08-1814 

Akkerman Tierk P. ----Pieters Hienke , Gelezen het request van Pieters Hienke alsmede de declaratie van Ruijter de G. J., 

de Schout van Ameland en de declaratie van Akkerman Tierk P. het verzoek van Pieters Hienke betreffende haar verzoek 
vrijstelling voor haar zoon enz. jaar 1814 (1) 

6273 803-4 

17-09-1816 

Akkerman Tjeerd Annes 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) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, blz 3 
kolommen 

11-09-1815 

Akkerman Tjeerd Annes 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). 

enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

8257  69/20, 3 

NR. 20 
20-01-1840 

Akkerman Tjeerd Annes 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) 

6386 134 en 135 

01-07-1816 

Akkerman Tjerk Pieters---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende op het eiland Ameland geeft met 

eerbied te kennen dat hare zoon Zwart Jacob Tjallings in de Landmilitie gedesigneerd zijnde 1e Bat. Inft. Omdat zij 63 jaar 
is en zij in eene volstrekts armoedige en bekrompen omstandigheden enz. enz. maar haar andere zoon Zwart Pieter 

Tjallings is indertijd verongelukt enz. enz. ook een verklaring onder eede van Akkerman Tjerk Pieters Zeeman  wonende te 

Hollum  dat in de maand Meij van 1813 met een Zweeds convooi van Gottenburg naar Straalzond varende hij heeft gezien 
dat Pieter Zwart over boord is gevallen en verongelukt ook een verklaring van de Schout van Ameland enz. jaar 1814 (3) 

9187 1644 

06-11-1918 

Akkerman Trijntje vrouw van Vries de Marten, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte 
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6100  1215-29 

29-11-1823 

Akkerman Wiebe Eiles te Hemrik , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lippenhuizen  in 

1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6089 1194 blz. 29 
23-12-1822 

Akkerman Wiebe Eiles te Hemrik 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) 

6078 95-31 

25-01-1822 

Akkerman Wybe Eiles Landeigenaar te Hemrik ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in 

genoemde plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3) 

6654  372 blz. 5 
09-08-1816 

Akkerman Zander Everts 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) 

6088 1088 

18-11-1822 

Akkermans A. P. , ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van 

Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren 

enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., 
Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra 

K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8) 

6394 373 
25-04-1815 

Akkermans G.---- Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende Akkermans G.  no. 152 getrokken hebbende en het mij onbewust is of zodanige enz. jaar 1815 

(1) 

8280 517-11, 24 
19-05-1840 

Akkermans K. S. te Genum 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 met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente Blija, 

Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6080 247   
09-03-1822 

Akkermans M. S. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans 
liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch 

Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , 
tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer 

de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., 

Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van 
beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6057 263 

12-05-1820 

Akkermans Marten Symons ----  Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands 

Krona van het gezonken schip de Hoffnung een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de 
geborgen goederen van genoemd schip volgens procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de 

secretaris Fenenga R. H. die een brief schrijft en ondertekend tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, 

ook genoemd Akkermans Marten Symons Executeur en Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en 
alhier als getuige  enz. Jaar 1820 (8) 

6054 29 

11-01-1820 

Akkermans Marten Symons.---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van 

den Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de 

driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen 
ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een 

notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit 

stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), 
Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4) 

5664 274-a, 8 

28-02-1918 

Akkerwoude , Zuivelfabriek Akkerwoude, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

9182 592 

01-04-1916 

Akkerwoude---- Broek onder Akkerwoude, onderwep Oud Gereformeerde Kerk aldaar enz. jaar 1916 (2) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Akkringa A. Pieters 24 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de 

ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie 
Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e 

augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 



6418 255-BB 

01-06-1817 

Akkringa Gosling 339 Harlingen is zijn volgNR. 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  

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

8199 725-13 

17-07-1839 

Akkringa Jan 75 jaar Veldwachter in de grieternij Leeuwarderadeel en wonende te Lekkum  hij is op het huis der gemeente 

binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam staande ingezetene der 

gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende te Lekkum zoon van 
Gerdner Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt geboren te Burgsteinfurt 

den 25-01-1798 en dat hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaarals Weversknecht enz. jaar 1839 (7) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Akkringa Johannes, 71 als volgNR., 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) 

9183 1618 
08-11-1916 

Akkrum---- Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding  “Utingeradeel” te 
Akkrum een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt  vergunning tot het maken van  uitwegen op hun 

eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie 

met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

9181 1992 

12-11-1915 

Akkrum---- Terpstra K. directeur van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Utingeradeel hij verzoekt in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het behouden of maken van een steiger met een 

situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11) 

9183 946 
03-06-1916 

Akkrum---- Twijnstra U. , Oliefabrieken te Akkrum, een handgeschreven met de  handtekeningen van de directie verzoekt 
vergunning tot het maken van een overbrugging van de bermsloot op zijn  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend 

te Akkrum sectie  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden 

jaar 1916 (10)) 

9183 1166 

28-07-1916 

Akkrum, onderwerp het onheus bejegenen van toeristen aldaar na een klacht van de heer Kruseman Aretz G. J. wonende P. 

C. Hooftstraat 175 Amsterdam dat hij met een drietal vrienden  a/b van de Kotter “ Friesland ”  zeer vele steden in zuid 

Friesland bezocht heeft maar dat in Akkrum en Bolsward zeer onheus bejegend zijn, een brief van hem ondertekend enz. 
enz.  jaar 1916 (5) 

6834 7-A 

18-02-1824 

Akkrum, twee staten met 29 Schatplichtigen , met woning en/of gebouw en de taxatie jaar 1824  (6) 

8224 1241/7 
06-12-1839 

Akspel Pieter oud 25 jaar hij is uit de bedelaarsgestichten gedeserteerd en staat met zijn signalement in een document dat in 
verband met de publieke veiligheid hij enz. jaar 1839 (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

Akstra Jurjen,  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) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Al;berda S, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Alardi Christiaan, 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) 

5667 10 blad 8  

00-00-1880 

Alba….? H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 

aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien 
sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6256 337 

04-04-1815 

Albaada Tietje D. ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek 

Balk  betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout 
Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz  jaar 1815 (3)   

6396 539 

29-05-1815 

Albaada Tjeetje? Douwes Koopman en Mr. Slagter te Balk geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat in de jare 1814 

hij door de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, ontboden is geworden en dat er 4 dragonder paarden door de 

gemeente geleverd moesten worden en verzogt of hij deze wilde kopen voor de gemeente maar ondanks diverse 
aanmaningen nog steeds geen betaling ontvangen enz. jaar 1815 (1) 

6261 879 

10-08-1815 

Albaada Tjietie Douwes---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een 

betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over 
een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met 

de crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  

Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines 
Sake, Huisman te Wijckel jaar 1815 (3) 

6634  1525 

08-12-1814 

AlbaadaTjeetje T., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners 

van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie 

van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Albada ….? de weudwe te Morra 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) 

6241 19 
12-01-1814 

Albada Bauke Douwes ---- Joghoms Hilke, Albada Bauke Douwes , Schots Anders Annekes, Stegenga Age Popkes en 
Visser Jan Diddes  Onderwerp: dat zij door de Municipale ontvanger  de inwoners van Colderwolde aanmaant te betalen , 

maar er is een overschot van de jaren 1811-1812 en zij hebben uit eigen zak betaald enz. enz. getekend door allen enz, jaar 
1814 (2) 

6050 668 

14-09-1819  

Albada Bruno Lieuwes is benoemd als scoolonderwijzer 2e rang  te Oud Bildzijl  enm aanvaard jaar 1819 (1) 

6049 617 
28-08-1819 

Albada Bruno Lieuwes, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Oude Bildzijl jaar 1819 (1) 

6426 57 

04-02-1818 

Albada F?. D.  Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie enz. jaar 1818 (1) 



6426 70 

07-02-1818 

Albada F?. D. Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat Wit de Pieter Jans wonende te Balk loteling van de militie getrokken heeft no. 9 zich heden bij mij als 

vrijwilliger heeft aangediend enz. jaar 1818 (1) 

6426 71 
07-02-1818 

Albada F?. D. Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie dat Dijkstra Jolle Jacobs oud 30 jaren wonende te Mirns en Bakhuizen sedert verscheidene jaren aanbeide ogen 

blind is deze verzoekt mij te proclameren dat hij in het huwelijk wil treden met eene Dienstmaagd enz. jaar 1818 (2) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Albada Feike Baukes te Rijs wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de 

keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een 
premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5) 

6633  1421 

12-11-1814 

Albada Jelgersma P. Boekhouder van de Roomsch Catholijke Armbezorgers ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat een zekere Camper Tetje Willems weduwe van Schoemans Johannes het betreft de kosten door de kerk te 
betalen voor haar begrafenis en enz. ook aanwezig een brief  met een specificatie van kosten gevallen bij de dood van Tetje 

Willems Camper helemmaal gespecifiseert jaar 1814 (5)  

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Albada Jelgersma P. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat 
zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat 

zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

6632  

 
  

1240 

08-10-1814 
 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met 

de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen 
met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans 

Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en 

Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te 
Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3) 

6632  

 
  

1240 

08-10-1814 
 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met 

de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen 
met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans 

Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en 

Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te 
Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3) 

6632  

 

  

1240 

08-10-1814 

 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met 

de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen 

met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans 
Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en 

Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te 

Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3) 

6632  

 

  

1240 

08-10-1814 

 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met 

de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen 

met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans 
Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en 

Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te 

Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Albada Jelgersma T. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

9190 622 

19-05-1920 

Albada Jelgersma te Bolsward , een handgeschreven brief met zijn handtekening Hij neemt zijn benoeming als  lid van het 

college van zetters te Bolsward niet aan jaar 1920 (9) 

6100 1192-27 
26-11-1823 

Albada T. D. en  Swinderen van W. en Hemsing W. J. zij zijn als Schatters  over 1824 te Balk gedesigneerd enz. jaar 1823 
(1) 

6090 100 

31-01-1823 

Albada T. D. ----Stoffelsma T. S. Assessor als lid van de commissie om gezamenlijk aan te wijzen Ambtenaren, Schatters 

en Bijschatters en voor te dragen de heren Burmania Rengers R. H., Albada T. D. Assesor enz. jaar 1823 (1) 

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

Albada T. D. te Balk  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) 

6864 60-C-26 
13-01-1825 

Albada T. D. te Balk Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

8210 966/7  

en 881/14, 3 
27-08-1839 

Albada T. D. te Balk 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) 

6271 586-7 

01-07-1816 

Albada Tj(eetje?). D., Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ;  Contributie 

Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere 
Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige 

schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst 

(11) 

6640  542 

13-06-1815 

Albada Tjetie Douwes---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstel om i.p.v. zijn verzoek ontslagen Binkes Rinke te proponeren Poppes 

Bauke Pijtters en Albada Tjetie Douwes enz. jaar 1815 (1) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Albada Tjietje D. , 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) 

6261 878-7 
11-08-1815 

Albada Tjietje D. hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den 
Raadhuize den twee en twintigste julij 1815 het volgende document;  eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van 



den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel 

gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Albada v. T. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,  

Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal  
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  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) 

6049 547 

07-08-1819 

Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de openbare school 

aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus)., Jong de R. T. als Grietman en Assessor 

van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., 
Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Albada van Bruno, 111 als volgNR., 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Albada van Geert, 112 als volgNR., 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) 

8308 1079-11 
31-10-1840 

Albade Bauke Te Rijs dat zijn Bruine Hengst afgekeurd is geworden en op de 15e dezer gesneden is Leeuwarden enz. jaar 
1840 (7) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Albade Gerrit Pijtters hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 

van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een 
aantal  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  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) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Albade Tiettje Douwes 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Albade Willem Pijters hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 

van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een 
aantal  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  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) 

6087 996 

25-10-1822 

Albarda  ….? Van beroep Secretaris van Ferwerderadeel (met handtekening)----Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te 

Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de 
belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , 

de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de 

Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 
1822  (7)  (dossier 25) 

6090 42 

14-01-1823 

Albarda  Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6096 609 
07-07-1823 

Albarda  Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6099 1016 

14-10-1823 

Albarda  Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6000 583 
20-06-1815 

Albarda ….? Controleur der belasting  in het district Dockum heeft zig begeven naar de gemeente Hallum waar hij zig 
vervoegd heeft bij de Schout Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) en ter zijne overstaan het percepteur van 

overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de afgaande 

Ontvanger Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening van 
Stelwagen J. jaar 1815 (5) 

8285 615-2, 26,4 

19-06-1840 

Albarda ….? de weduwe te Morra 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) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Albarda A. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

      madeel 

Albarda A. te 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Albarda A. te Berlikum 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Albarda Antoon, 561 als volgNR., 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) 



6836 14-C 

09-03-1824 

Albarda B. te Leeuwarden, het betreft zijn Request dat hij bezwaar heeft over zijn Schutterlijken dienst  en verzoekt om 

vernietiging en een antwoord op zijn Request enz. jaar 1824 (8) 

6098 933 

27-09-1823 

Albarda C. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met 

vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 3 

Albarda C. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. 

(een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

6865 19-A 
20-01-1825 

Albarda C. komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de 
provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3) 

6871 21-03-1825 

15-A 

Albarda C. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene 

rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8 

6830 7-A 

21-01-1824 

Albarda C. te Hindelopen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de 

kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4) 

6830 7-A 
21-01-1824 

Albarda C. te Hindelopen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de 
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4) 

6027 718-b 

14-10-1817 

Albarda Cornelis Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van kwaliteit 

en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6049 548 
07-08-1819 

Albarda Cornelis Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om 
te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6018 38-C 

17-01-1817 

Albarda Cornelis hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks 

te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 
vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Albarda Cornelis 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) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Albarda Cornelis Kantonregter te Leeuwarden 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) 

6042 44-B 
20-01-1819 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 

11-04-1820 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-A 
12-07-1820 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-C 

22-01-1821 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4) 

6069 
 

285-B + C 
10-04-1821 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-B 

10-07-1821 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 
11-10-1821 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6865 10-3A 
14-01-1825 

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825(4) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Albarda Cornelis te Hindelopen Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn 

functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6024 437-C 
08-07-1817 

Albarda Cornelis te Hindelopen staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek 
jaar 1817 (3) 

6045 238 

13-04-1819 

Albarda Cornelis te Hindelopen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6052 793 
05-11-1819 

Albarda Cornelis te Hindelopen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-B 

12-01-1820 

Albarda Cornelis te Hindelopen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  

met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6865 10-3-A 
14-01-1825 

Albarda Cornelis te Hindelopen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn 
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Albarda Cornelis te Hindelopen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6050 657 en 692 
11-09-1819 

27-09-1819 

Albarda Cornelis te Workum  24 jaar solliciteerd---- Tuinhout Wybo , Vrederechter te Hindelopen en overleden 30 Juli 
1819 en ter vervulling van zijn enz. enz. een lijst met Candidaten/sollicitanten voor zijn functie. jaar 1819 (4) 

6050 692 
27-09-1819  

Albarda Cornelis---- Tuinhout Wybe, wegens zijn overlijden is zijn functie als Vrederegter in het Canton Hindelopen 
vacant geworden en er worden voorgedragen Beijma van Julius Matthijs oud 37 jaar. Ontvanger van diverse middelen, 

Kingma  R. J. (Robijn Jans) Burgemeester van de Stad Workum  en  Albarda Cornelis oud bijna 24 jaar Griffier bij het 

Vredegeregt in het Canton Hindelopen Jaar 1819 (2) 

8197 687-17_2 

06-07-1839 

Albarda Cornelis vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met 

functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 



8197 687-17_2 

06-07-1839 

Albarda Cornelis vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met 

functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

6087 950 

15-10-1822 

Albarda Cornelis wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel 

Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1,  

14-18 
17-04-1817 

Albarda Cornelis wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks 
om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) 

dossier (18)   

6839 4-A blz. 4 
06-04-1824 

Albarda Cornelis wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het personeel 
der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier 

(15)  jaar 1824 

6063 703 
11-10-1820 

Albarda Cornelis,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde 
kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Albarda Cornelis,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4) 

6102 43 
12-01-1824 

Albarda Cornelis,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6018 6 

04-01-1817 

Albarda Cornelis, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd  voor zijn fuctie als griffier van het Vredegeregt te Hindlopen 

in plaats van Kuipers H die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1817 (2) 

6030 53-b 

23-01-1818 

Albarda Cornelis, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Albarda Cornelis, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd  jaar 1816  

(5) 

6081 366 

11-04-1822 

Albarda Cornelis, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton 

Hindelopen, arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6090 42 

14-01-1823 

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6093 299 

11-04-1823 

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6096 609 

07-07-1823 

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6099 1016 

14-10-1823 

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6039 771-b 

16-10-1818 

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e 

Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6623 41 

07-08-1813 

Albarda Cornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. 

jaar 1813 (5) 

6249 

 

883 

17-09-1814 

Albarda H. heeft geld tegoed en wordt vermeld in een document genaamd Staat en Opgave van zodanige Uitgaven welke 

over den jaare 1812 wegens administratie kosten in de Gemeente van Stavoren zijn gevallen enz. jaar 1814 (2) 

6240 1079-a 

29-11-1813  

Albarda H. J. .---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  

Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten 
terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf 

enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de 

heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6631  1076 

02-09-1814 

Albarda H. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6008 82 blz. 2 

03-02-1816 

Albarda H. J. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 
voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6631 1123 

17-09-1814 

Albarda H. J. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende 

een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. 
jaar 1814 (2) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Albarda Hendrik wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4) 

6865 16-A 
14-01-1825 

Albarda Henricus Julius ---- Alberda Willem  lid van de Raad van de Stad Leeuwarden Onderwerp een request betreffende 
akte van Borgtocht  enz. Enz. Den bloten eigendom der nalatenschap van vrouwe Hoitinga van Wiarda Trijntje tevens 

genoemd Albarda Henricus Julius  te Leeuwarden  overl. 26-09-1820 enz.  jaar 1825 (2) 

6656 490 blz. 3 

15-10-1816 

Albarda Henricus Julius 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) 

6623 118 

06-01-1814 

Albarda Horatius---- Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) is met genoegen aangenomen als Burgemeester der Stad Stavoren  

en als Secretaris dezer Stad wordt voorgedragen Albarda Horatius en alhier woonachtig is  enz. jaar 1814 (2) 

6420 343 

29-07-1817 

Albarda Horatius---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het 

request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het 
verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns  en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en   

Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de  getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van 

Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid,  Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een 
verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar,  Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam 



Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius  de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.  jaar 

1817 (7) 

6632 1290 

19-10-1814 

Albarda Horatius---- Walta Bauke Ages Boekhouder van de Roomsch Catholique armbezorgers te Workum schrijft een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat zij in hun qualiteit in eigendom bezitten zeker elf pondematen greidland 
gelegen  onder de dorpe Ferwoude en zij willen dat door den Notaris Albardal Horatius per veiling willen verhuren enz. jaar 

1814 (3) 

6246 497 

08-06 -1814 

Albarda J---- Bloemsma W. R. hij is als Ontvanger der Gemeente Hallum ontslagen in zijn plaats is aangesteld Albarda J. 

die deze brief aan de Gouverneur schrijft en ook ondertekend en at hij dit aanvaard onder voorwaarde enz. jaar 1814 (1) 

6284 1119-25 

03-06-1817 

Albarda J.  Thesaurier ontvangt een jaar Tractement komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het 

Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel 

rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 
hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Albarda J. A. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

6632  

 
  

1237+1344 

25-10-1814 
 

Albarda J.---- Attema M. A. E. fungerend officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek geass. met de Heer Albarda 

J. Vrederegter van het Kanton Bolsward benevens Kok de Petrus Griffier bij gemeld Vredegeregt hebben wij ons op 22 
october begeven na Makkum teneinde enige inlichtingen en informatieen te nemen over zekere uitdrukkingen welke door 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum op dien avond van den 21e april 1814 in de Herberg de Zwaan: 

Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf 
Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren 

omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles 

IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste 
land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout F. IJ. Tichelaar voornoemd zodanig in drift 

vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 

1814 (7) 

6631 1125 

14-09-1814 

Albarda J.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde 

eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  

zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. 
Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe 

dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 

1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  
vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de 

Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te 

Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema 
gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab 

verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd 

geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta 
Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; 

Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., 

Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat 
Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de 

navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle 

Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle 
wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te 

Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te 

Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en 
die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

5986 287-C 

Lijst 2 
16-04-1814 

Albarda J. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met 

derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 
1814 (5) 

8361 

 

433-12 

04-05-1841 

Albarda J.---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops 

Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 

1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van 
Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement 

vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten 

tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden 
van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde 

Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna 

Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5) 

6015 590 

07-10-1816 

Albarda J.---- 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) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Albarda J. te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

6624 208 

26-01-1814 

Albarda Jan ---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een document dat de 

Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte Boerderij graag uit 
zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct 

Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6624 207 
26-01-1814 

Albarda Jan ---- Bosch D. L. Schout der Gemeente Marrum ondertekend een document dat de Heer Ewal Dirk Pieters lid 
van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en 



voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  

voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6624 206 

26-01-1814 

Albarda Jan---- Crol D. Schout van de Gemeente Ferwerd ondertekend een document dat de Heer Bos Evert vanwege zijn 

hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Kuipers Aise Hendriks 
voorheen Adjunct Maire van Ferwerd en als Secretaris Albarda Jan voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. 

jaar 1814 (2) 

8220   1137/10 

06-11-1839 

Albarda Jan 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. 2 , jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, 

Sneek (17) 

6081 404 
22-04-1822 

Albarda Jan Horatius zoon  heeft verzocht om tot Notaris benoemd te worden in  het Kanton Leeuwarden no. 2  en om zijn 
residentie in Huizum te mogen vestigen jaar 1822 (1) 

6063 723 en 731 

16-10-1820 

Albarda Jan Hz.---- Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton Hallum 

enz. en voor zijn functie wordt voorgedragen Plantenga Pieter 26 jaar, Albarda Jan Hz. 23 jaar  , Reneman Jacob 23 jaar en 
Lycklama Andreas 23 jaar , jaar 1820 (4) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Albarda Jan Hz. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden 

die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR., huurwaarde, aantal deuren en 

vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 1 

19-04-1841 

Albarda Jan Jans 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) 

6393 144 
25-02-1815 

Albarda Jan Jz. thans gedesigneerd als schutter in de Compagnie van Bolsward wordt benoemd tot Luitenant 
Kwartiermeester tevens secretaris van de Krijgsraad van het 4e  Landstorm in het arrondisement Sneek i.p.v. Ykema Yke 

Theodorus Junior wonende te Westhem enz. Jaar 1815 (3)   

6394 285 
10-04-1815 

Albarda Jan Jz. wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in het Arrondissement  
Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. Gedesigneerd tot Schutter in plaats van IJkema Theodorus Senior van beroep 

Boer te Westhem jaar 1815 (3) 

6402 

 

922-1+6 

09-12-1815 

Albarda Jan 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Albarda Jan te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

8359 377/28, 1 
19-04-1841 

Albarda Jan 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) 

8359 377/28, 10 
19-04-1841 

Albarda Jan wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan 

Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. 

met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)  

6082 453 

03-05-1822 

Albarda Jan, 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) 

6245 353 en 389 
28-04-1814 

Albarda Jan, secretaris van Hallum, hij wordt voorgesteld als waarnemer  Ontvanger der administratie van Hallum enz. jaar 
1814 (3) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Albarda Janhij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het 

Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van 
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

8375 716-3_2b 

22-07-1841 

Albarda Joh’s Wilh’s 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) 

6042 44-B 
20-01-1819 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 

11-04-1820 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-A 

12-07-1820 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-C 

22-01-1821 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4) 

6069 
 

285-B + C 
10-04-1821 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-B 

10-07-1821 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 
11-10-1821 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6865 10-3A 
14-01-1825 

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825(4) 

6084 649 

09-07-1822 

Albarda Johannes  te Bolsward, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6049 548 
07-08-1819 

Albarda Johannes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om 
te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 



6018 38-C 

17-01-1817 

Albarda Johannes hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks 

te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 

vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

6024 437-C 

08-07-1817 

Albarda Johannes te Bolsward  staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek 

jaar 1817 (3) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Albarda Johannes te Bolsward Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn 

functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6045 238 

13-04-1819 

Albarda Johannes te Bolsward,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Albarda Johannes te Bolsward,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement 

van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

8375 716-3_3B 

22-07-184 1 

Albarda Johannes Wilhelmus, Leeuwarden 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) 

6087 950 

15-10-1822 

Albarda Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel 

Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1,  

14-18 
17-04-1817 

Albarda Johannes wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks 
om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) 

dossier (18)   

6839 4-A blz. 4 
06-04-1824 

Albarda Johannes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het 
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) 

dossier (15)  jaar 1824 

6063 703 

11-10-1820 

Albarda Johannes,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde 

kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Albarda Johannes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4) 

6102 43 

12-01-1824 

Albarda Johannes,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 

Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6030 53-b 

23-01-1818 

Albarda Johannes, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6081 366 
11-04-1822 

Albarda Johannes, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton 
Bolsward, arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6039 771-b 

16-10-1818 

Albarda Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e 

Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6015 608-c 

11-10-1816 

Albarda Johannes----hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn 

functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6394 382 

20-04-1815 

Albarda Jz.  Schutter wordt voorgesteld tot Luitenent Quatiermeester bij het battaillon Landstorm en Boers Wigger 

Arnoldus Sergeant Majoor  verder genoemd Buising A.  en Antonides A. deze worden ook voorgedragen tot 1e Luitenant 
en Jorssen J. tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (2) 

6055 107  

15-02-1820 

Albarda Jz. ….?----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de 

geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door 
assurantie is gedekt en een ondertekende  brief van Suverkrop J. D. uit Londen  dat de assuradeur Buck John de verzekerde 

som heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend 

& Zoonen , verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon 
Openbaar Notaris te Harlingen Jaar 1820 (9) 

6623 42 

07-08-1813 

Albarda Kornelis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet 

ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Albarda Kornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst 

gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6243 191-6 

06-03-1814 

Albarda L., 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) 

6383 85      

23-04-1814 

Albarda S. H. te Leeuwarden 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Albarda S. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

5667 10 blad 8  

00-00-1880 

Albarda Sijbout.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  
aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 

(2) 



8210 966/7 en 

881/14, 12 

27-08-1839 

Albarda T. G. te IJsbrechtum 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) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Albarda 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) 

8375 708-5_20a 

20-07-1841 

Albarda te Marrum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. 

P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  

Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6257 457 

12-05-1815 

Albarda Tjietje D.., Hij heeft samen met anderen een document getekend  als algemeene Armvoogd  van de Flekke Balk 

dat de Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort  voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met 

de Schout enz. enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2) 

8381 852/8 

28-08-1841 

Albarda van B. L.  Schoolonderwijzer  te Workum een handgeschreven brief met zijn handtekening ten zake een 

schuldvordering op  op de Commies Beer de Lucas. O. Bzn.  te Oldeboorn  met de gespecificeerde nota erbij enz. jaar 1841 

(5) 

3622 A-3 
blz. 6 

05-01-1848 

Albarda van Ekenstein Willem Nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen 
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars 

of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 6 

31-12-1852 

Albarda van Ekenstein Willem Nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen 

en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars 

of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-3 

blz. 4 

05-01-1848 

Albarda van Ekenstein Willem, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 4 
31-12-1852 

Albarda van Ekenstein Willem, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6284 1119- 

18, 21, 
24, 29, 31 

03-06-1817 

Albarda W.  De secretaris opgenomen en gaande houding van f. 1000  en ontvangt ook tractement komt voor op : Rekening 

gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de 
Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 

januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (36) 

6057 310 

28-04-1820 

Albarda W.  te Hallum Vrederechter bij het Vredegerecht aldaar Onderwerp: een betaling jaar 1820 (2) 

6632  1308 

19-10-1814 

Albarda W. (Mr)---- Tolsma Jan Baukes Huisman te Wanswerd, het betreft zijn ingezonden rekwest aan de Schout van 

Blija als Administrerend Kerkvoogd te Wanswerd   dat zij onlangs hebben ontdekt dat de verhuuring van de Zathe en 
Landen in 1812 op last van de Kerkvoogden van Wanswerd door Albarda W. (Mr)  voor 5  jaren met Pot Jetze Pieters 

aangegaan ofschoon strijdig enz. Verder genoemd een onderhandse akte; ondertekend door Pot Jetze Pieters en Kingma de 

Thomas en Kingma de F.  dat zij Kooplieden wonende te Baard en Wanswerd ter eene en Pot Jitze Pieters Huisman te 
Wanswerd  overeengekomen te zijn enz. alle drie  ondertekenen deze verklaring verder genoemd Kingma Jan Johannes hij 

ondertekend ook een verklaring en de Notaris Andrae Pieter en de Kerkvoogd  Teitsma Sijbren Jans enz. jaar 1814 (15) 

6063 687 + 708 

05-10-1820 

Albarda W.---- Bosch Douwe Lieuwes. benoemd tot  Plaatsvervanger  in het Vredegerecht  Kanton Hallum  hij is benoemd 

i.p.v. Albarda W. die op zijn eigen verzoek is ontslagen enz. jaar 1820 (1) 

6096 579-a 

01-07-1823   

Albarda W. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur dat het voor hem een eer is dat hij benoemd wordt als 

Lid van de Kommissie van Administratie over het huis van reclusie en tuchtiging in Leeuwarden maar dat hij vanwege een 

ongelukkig toeval op zijne ogen het gebruik van dat zintuig enz. en daarvoor moet bedanken enz. jaar 1823 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

Albarda 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) 

6284 1119-27 

03-06-1817 

Albarda W. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel 

rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en 
Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 

(1) dossier (36) 

6013 401-a 

09-07-1816 

Albarda Willem    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6086 877 

22-09-1822 

Albarda Willem  .---- Nicolai R.  treed af als secretaris der kommissie van Landbouw en is benoemd in deze functie 

Beucker Andrea D. H. maar enz.  worden als vervanging voorgesteld een drietal heren en wel Feenstra T. (Thijs ) lid van de 

Staten van Vriesland en Burgemeester van Leeuwarden, Tromp Tiete Jolkes Regter te Leeuwarden 

6061 537,538,  
558, 559 

02-08-1820 

Albarda Willem 56 jaar Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht voor de functie van 
Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bergsma Johannes Casparius is overleden op 9 Juli j.l.   enz. enz. hij 

is benoemd maar bedankt voor de functie  jaar 1820 (8) 

6027 718-a 
14-10-1817 

Albarda Willem Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van 
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Albarda Willem---- 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) 

6049 548 
07-08-1819 

Albarda Willem Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks 
om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6018 38-A, 6 

14-01-1817 

Albarda Willem 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) 

6276 1102-2 

18-12-1816 

Albarda Willem moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van 

Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6631 1202 
25-09-1814 

Albarda Willem Mr.---- Tolsma Jan Baukes Huisman wonende te Wanswerd in qualiteit als administrerende Kerkvoogd  
aldaar geeft zeer eerbiedig te kennen dat de Requestrant en Kingma Jan Johannes  in hunne qualiteit als  Kerkvoogden van 

Wanswerd  in den jare 1812 hebben gelastigd Albarda Willem Mr.  te marrum om namens hun voor 5 jaren in te gaan op 

St. Petri en den 12e mei 1813 te verhuren aan  Pot Jetse Pieters Huisman destijds te Wijns eener zathe en Landen met Huis 
en Schuur enz. verder genoemd de 2e Kerkvoogd  Teitsma Sybren Jans  en  Kingma  de Thomas en F.  verder diverse 

verklaringen enjaar 1814 (18). 

8364 498/10, 2 
21-05-1841 

Albarda Willem staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden 
die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR., huurwaarde, aantal deuren en 

vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6054 34-C  
12-01-1820 

Albarda Willem te Hallum, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  
met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6385 142 

06-07-1814 

Albarda Willem te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

8359 377/28, 1 
19-04-1841 

Albarda Willem 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) 

6021 252, 1, 5-6 

11-12 
17-04-1817 

Albarda Willem 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)   

8359 377/28, 24  
19-04-1841 

Albarda Willem wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten 

ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met 

vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6033 263-c 
15-04-1818 

Albarda Willem,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 
(4) 

6082 453 

03-05-1822 

Albarda Willem, 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) 

6024 437-b 

08-07-1817 

Albarda Willem, Vrederegter te Hallum, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren 

in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de 

bedragen, jaar 1817 (6) 

6654  372 blz. 3 

09-08-1816 

Albartema Barteld A. 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) 

6644  799  
nrs. 1-19 

25-09-1815 

Albartema Barteld Alberts 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) 

6054 56 

25-01-1820 

Albbinga van Humalda J. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. 

jaar 1820 (1) 

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Albeda S. te Mealdum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6089 1199 blz. 27 
26-12-1822 

Albeda T. B. , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der 
belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6036 493-C 

 13-07-1818 

Alberada Willem te Hallum Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn 

functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

5667 10 blad 9  

00-00-1880 

Alberda  F. Jelgermanzoon , Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een 

document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de 

handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een 

foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6383 97     

23-04-1814 

Alberda [Nooten van T. J. geboren Alberda] 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Alberda …. ? de weduwe te Morra 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) 

6632 1288 

09-10-1814 

Alberda ….?---- Asbeck tot Berge en Munsterhausen G. F. Baron van,  Schout van Ameland,ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland   het betreft een klacht van wat de controleur Alberda ….? hem heeft aangedaan op de 7e dezer 
hij werd gewaar dat de Percepteur der Gemeente Ameland  Meijer F.  zig had geabsenteerd en de controleur gelast was om 

de voortvlugtige Meijer enz. jaar 1814 (3) 

5987 383 
20-05-1814 

Alberda ….? Controleur de Belastingen  in de controle Dokkum heeft zig vervoegd ten huize van de heer Beintema J. M. 
(Johannes Meinerts) Schout van Dokkum en hem verzocht mee te gaan naar den heer Heemstra van ….? Afgaande 



percepteur waar aanwezig was Plantinga Johannes aangesteld tot percepteur der belastingen in de Gemeente Oudwoude  

om  kas te opnemen enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (4) 

6000 541 

06-06-1815 

Alberda ….? Controleur de Belastingen heeft overgedragen  het percept van de gemeente Schiermonnikoog ten overstaan 

van Meijer Jacob Tammes Schout van Schiermonnikoog aan de heer Rosier Johannes die benoemd is in de functie van 
waarnemend Ontvanger deze Gemeente nadat de Controleur eerst de kas van 1812 heeft laten aanvullen door den 

voormalige ontvanger Jongh de J. K. dit document wordt door de drie eerstgenoemden ondertekend enz. Jaar 1815 (6) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Alberda ….? de weduwe te Morra 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) 

6380 34 
02-02-1814 

Alberda ….? En Cats ….? Kapiteins van het Legioen National Gardes te Friesland , zij vertrekken naar Appingedam  
Onderwerp betaling Soldijen voor het Detachement Appingedam enz. jaar 1814 (1) 

6053 870 

03-12-1819 

Alberda ….? Jz---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth 

naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en 
aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & 

Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de 

Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige 
tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te 

brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen 

begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen 

hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris 

Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker 

als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma 
Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder 

genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25) 

5986 285 

15-04-1814 

Alberda ….? Meijer Jacob Tammes Schout van de gemeente Schiermonnikoog wordt door de Controleur de Belastingen  

van Dockum geïnviteerd zig te vervoegen in de gemeente Anjum om present te zijn bij de overdracht van het percept zijner 
gemeente maar deze was niet aanwezig daarna is de Controleur de Belastingen  naar het huis van Rosier J. afgaande 

percepteur gegaan  alwaar aanwezig was de heer Ropke Frederik P. de nieuw aangestelde percepteur 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 Alberda? jaar 1814 (7) 

6026 597 

02-09-1817 

Alberda ….? Notaris te Stavoren betreft de verkoop van  strandgoederen enz., verder wordt er betaald aan Kok Joseph voor 

het in bewaring en calfateren van de Chaloup enz. jaar 1817 (3) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Alberda ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

6380 13 

29-01-1814 

Alberda ….?---- Wendelaar Teunis Fokkes te Blija, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den 

Heer Alberda ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane 

oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene 
die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

6381 193 

25-03-1814 

Alberda ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen 

enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door 
de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer 

capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden 

beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de 
luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te 

Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Alberda A. A. te Berlikum , 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Alberda A. A. te Berlikum 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) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Alberda A. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en  
881/14  

Bladz. 11>> 

27-08-1839 

Alberda A. G. te Tirns 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) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Alberda A?. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Alberda Albert Gerrits 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  in 

het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6025 584  
28-08-1817 

Alberda Albert lid der vroedschap te Bolsward Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den 
vrederechter bij de rechtbank  te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2) 



6025 592 

30-08-1817 

Alberda Albert lid der vroedschap te Bolsward Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den 

vrederechter bij de rechtbank  te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2) 

6669 415-b 

27-10-1817 

Alberda Albert Lid van de Raad van Bolsward 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) 

6039 797 

28-10-1818 

Alberda Albert te Bolsward ontvangt een Gratificatie van fl. 200 in eens voor zijn Pensioen enz. jaar 1818 (2) 

6871 28-03-1825 

33/1-C 

Alberda Albert te Bolsward, 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) 

6646  957 lijst 2 

20-12-1815 

Alberda Albert wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 
Raad van Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-G          

05-01-1816 

Alberda Albert wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 

Raad van Bolsward enz. jaar 1816 (6) 

6101 1340 

24-12-1823 

Alberda Bauke Alberts , hij wordt ingeschreven  in het grootboek van Militaire pensioenen  van 46 guldens  wegens zijn 

overlijden op 5 december 1823 oud 25 jaren,  zoon van Albert Baukes en Pietje Anskes wonende te Dronrijp  enz. jaar 

1823 (2) 

6424 609 
10-12-1817 

Alberda Bauke Alberts 31 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8197 692-24 

06-07-1839 

Alberda C.---- Buma W. W. Lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland het betreft zijn benoeming tot Regter 

Plaatsvervanger te Leeuwarden tevens vermeld Wijckerhold Bisdom Mr. A. C. en Alberda C .tot Regters in dezelve 

regtbank enz. jaar 1839 (4) 

8375 708-5_26b 
20-07-1841 

Alberda de weduwe te Morra staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
        radeel 

Alberda de weduwe te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in 

de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 26 

2, 5 

22-05-1840 

Alberda de weduwe te Morra, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van 
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Alberda Dedde, 741 als volgNR., 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) 

6385 54-11 

14-07-1814 

Alberda Doede staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3) 

6095 488 

10-06-1823   

Alberda E.  ---- 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) 

6640 527 

08-06-1815 

Alberda E. J.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de klagten die worden ingebracht door de Trekschippers varende van Dockum op 
Leeuwarden dat het schip van Groningen naar Stroobos komende vaak te laat is zodat zij enz. tevens een brief ondertekend 

door Alberda E. J. secretaris en voor Kopij conform Slooten van A. jaar 1815 (4) 

8308 1070-8 

279-321 
28-10-1840 

Alberda E. J. te Hichtum 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Alberda Fokje,  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) 

6631 1115 

15-09-1814 

Alberda H---- Leegens Hessel Wiebes  Raad en Vroedschap en Koopman  te Hindelopen  geeft met alle eerbied te kennen 

in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  voor zich en medeeigenaars  en geinteresseerden van 
de Olij en Koren molen aldaar enz. doch de afbraak van de knechts woningen  met graanzolders en stalling tevens een door 

hem geschreven en ondertekende brief, ook een aanplakbiljet  (A-5) Publieke verkooping van eene uitmuntende Olij en 
Roggemolen te Hindelopen  op zeer aantrekkelike termijnen van betaling ten huize van Jilderts Wybren Jans Kastelein in 

de Stadherberg te Hindelopen tevens genoemd de Notarissen Alberda H. te Stavoren, Stoffels S. te Workum en Kuijper H. 

te Hindelopen enz. jaar 1814 (18) 

6034 398 
30-05-1818 

Alberda H. J. , 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Alberda H. 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) 



6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Alberda H. te Workum 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Alberda H. te Workum 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) 

6251 1106 

06-11-1814 

Alberda H. Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als Onderwerp: 

wegens  zijn reis naar Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger  van Stavoren, ook wordt genoemd Alberda H. 

Secretaris van Stavoren alwaar de gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate ten J. W. voorheen te Sneek 
wonende  doch thans secretaris van de legatie van    Z. K. H. den Souverein bij de Verenigde staten van Noord Amerika 

ook genoemd Freerks Jan dit i.v.m. interest op een door hem gezette obigatie enz. enz ook een extra brief getekend door 
Lootsma J. A. aan  Westendorp J. dat die op egen gezag de rekening heeft gemaakt maar dat… enz. enz.  (12) 

6070 424-2   

5-05-1821 

Alberda 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Alberda Hendrikus Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6865 13-A 

20-01-1825 

Alberda Henricus Julius---- Alberda Willem  gehuwd met Looxma Janke een request  betreffende de nalatenschap van 

Hoitinga van Wiarda Trijntje overl. 26-09-1820,  huisvrouw van Alberda Henricus Julius  jaar 1825 (2) 

6029 919 

30-12-1817 

Alberda--- Hora Buma Johan benoemd bij koninklijk besluit  tot ontvanger der belastingen te Holwerd door het overlijden 

van de heer Attema E. ook wordt genoemd Rosier Johannes, ontvanger te Anjum en Schiermonnikoog, tevens de 

overdracht van het kantoor met de daarin bevindende stukken enz.  met de handtekeningen van Hora Buma, Rosier J. en 
Alberda (de controleur)  jaar 1817  (7) 

6629 842 

01-07-1814 

Alberda Hortatius benoemd voor de Stad Stavoren 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) 

6050 659 

11-09-1819  

Alberda J. A.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 

opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de 

onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

Alberda J. A. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Nijland in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

8210 966/7 en  

881/14, 11 
27-08-1839 

Alberda J. A. de weduwe te Loenga 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) 

6048 448, 1-7 +  

10, 27, 32 
06-07-1819 

Alberda J. A. Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente 

Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen 
opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (10) 

hele dossier (30) 

6078 95-21 
25-01-1822 

Alberda J. A. te Nijland, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Nijland  
enz. enz. jaar 1822 (2) 

6627 584, 1-2, 12 

30-04-1814 

Alberda J. A. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6840 36-A  
blz. 18 

22-04-1824 

Alberda J. Bakker van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Alberda J. de weduwe te Loinga (Loёnga)  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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 6>> 
17-09-1839 

Alberda J. J. 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) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Alberda J. M. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 

(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Alberda J. te Morra 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) 

6282 737-23 
07-07-1817 

Alberda Jacobus, Bakker te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6012 345 

19-06-1816 

Alberda Jan  en Andrea Gajus Henricus, Actueel fungerende als Ontvanger bij de kantoren  te Bolsward en op de Lemmer 

zij zijn candidaat voor het kantoor van Harlingen enz. verder dat de heer Albarda gedwongen is geweest tijdens de regering 

van Napoleon als Garde de Bonneur te dienen en de heer Andrea in 1815 als Vrijwillige Jager onder de Compagnie 
Vriesche Jagers enz. jaar 1816 (4) 

9134 1081-26 Alberda Jan Alberts te Morra; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 



19-04-1883 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Alberda Jan de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  

die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR. en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6277 77-c-7 
21-01-1817 

Alberda Jan Eyles hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en 
wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente 

Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

6047 400 en  
401 en 408 

15-06-1819 

Alberda Jan Hz. 22 jaar, Hij staat in een document van voordracht voor de post van   Griffier bij het Vredegerecht,  Griffier 
van Simple Politie te Leeuwarden  met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met 

aanmerkingen i.p.v. de overleden Hamerster Dominicus Aggaeus  jaar 1819 (7) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Alberda Jan Jans hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het 

Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van 
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

6402 

 

922-1+6 

09-12-1815 

Alberda Jan Jans 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) 

6401 
 

859-1+10 
10-10-1815 

Alberda Jan Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt 

van Compagnie Officieren voor het  Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) 

Dossier (15)Scheltinga  

6385 139 
06-07-1814 

Alberda Jan Jans te Ee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

8350 175/27-10 

21-02-1841 

Alberda Jan Jans wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties 

Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook 
wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Alberda Jan Jans wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan 

Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden 
benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6271 574-9 

06-07-1816 

Alberda Jan Jans, 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) 

6008 82 blz. 5     

 03-02-1816 

Alberda Jan staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Alberda 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 Compagnie Officieren voor het  Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) 
Dossier (15) 

6627 584, 1-2, 19 

30-04-1814 

Alberda Jan wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het 

Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

9183 1731 
05-12-1916 

Alberda Jan, 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) 

6013 457 

25-07-1816  

Alberda Jan, Ontvanger te Bolsward benoemd als Ontvanger te Harlingen i.p.v. Bree? de Jan jaar 1816 (2) 

8375 708-5_7 
20-07-1841 

Alberda Jelersma T. T. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens 
Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 

gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. 

jaar 1841 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Alberda Jentje 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Alberda Jentje Alb. , 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) 

6255 263 
09-03-1815 

Alberda Jentje Alberts  en Bootsma Imte Johannes beide te Loënga in kwaliteit als kerkvoogden aldaar enz. Onderwerp: het 
onderhoud van de school de kerk en een schoolonderwijzer, wordt ook genoemd de heer Binkes ….? Enz. jaar 1815 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Alberda Jentje Alberts Albarda S. E,. , 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) 

6070 424-2         
25-05-1821 

Alberda Jentje Alberts 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Alberda Jentje Alberts Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6011 305 

29-05-1816 

Alberda---- Joha A. de controleur Alberda heeft zig samen met de Schout Bierma H. J. ten  huize van Joha A.  begeven om 

de boeken en kohieren enz. over te dragen aan de nieuwe ontvanger te Holwert Attema Eile, met de handtekeningen van 

alle vier onder het stuk,  jaar 1816 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Alberda Johannes Adama Barro, 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) 

6013 401-c 

09-07-1816  

Alberda Johannes Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement    tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Alberda Johannes te Bolsward,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met 

zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 



6054 34-B 

12-01-1820 

Alberda Johannes te Bolsward,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met 

zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6627 584, 1-2, 11 

30-04-1814 

Alberda Jr. A. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6677 316  
22-07-1818 

Alberda Kornelia, Rentenierse, Huis 7, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen 
van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J. 

(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 NR. van het huis, Jaar 1818 (12) 

9181 1805 

09-10-1915 

Alberda M. Weduwe Boomstra F. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een 

concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

8197 687-16 

06-07-1839 

Alberda Mr. C.---- Wijckerhold Bisdom Mr. A. C. en Alberda Mr. C. worden benoemd tot Rechters van de Rechtbank te 

Leeuwarden enz. jaar 1839 (4) 

6282 737-19 

07-07-1817 

Alberda Pieter A., Koopman te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Alberda Rinse, 292 als volgNR., 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Alberda Roelof Albert Jans,  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) 

6395 457 

13-05-1815 

Alberda Sibren A. 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Alberda Siete, 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) 

9921 13 

19-10-1882 

Alberda Sijtte Albertus, Rijksveldwachter en Opziener der Jagt en Visscherij te Tzum 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) 

6068 239 
27-03-1821 

Alberda Sybren Alberts, Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort 
land, hoe groot en klasseNR.. Jaar 1829 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

            den 

Alberda te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 

1841 (3) Gehele provincie (122) 

9921 28 
19-10-1882 

Alberda Thee A.  Veldwachter te Bakkeveen 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) 

9187 890 

04-07-1918 

Alberda Tjietze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Alberda Tjitze Sijtzes 79 is zijn volgNR. 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) 

6024 430 

26-06-1817 

Alberda van Ekenstein  W. Zijn post als Controleur  der Directe Belastingen  wordt bevestigd jaar 1817  (naam 8) (dosssier 

16) 

6069 
 

338 
26-04-1821 

Alberda van Ekenstein ….?  Controleur der Directe Belastingen heeft op zijn verzoek eervol ontslag uit ’s lands dienst enz. 
jaar 1821 (1) 

3622 A-10, 1, 4 

regist. 9168 

22-02-1873 

Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A. , wordt vermeld op staat 

deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum 

naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den 
Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de 

tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1, 6 

regist. 9168 

22-02-1873 

Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A. , wordt vermeld op staat 

deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum 

naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den 

Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de 
tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2, 4 

regist.9170 

15-03-1873 

Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A. , wordt vermeld op de staat 

deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum 

naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den 
Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de 

tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2, 6 
regist. 9170 

15-03-1873 

Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A. , wordt vermeld op de staat 
deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum 

naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den 

Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de 
tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 4 
24-03-1868 

Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A. , wordt vermeld op de staat 

deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum 
naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den 



Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de 

tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 6 
24-03-1868 

Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A. , wordt vermeld op de staat 

deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum 
naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den 

Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de 

tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

6389 33-34 
02-11-1814 

Alberda van Ekenstein W. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste , 
Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het 

eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het 

Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de 
Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6383 29 

03-05-1814 

Alberda van Ekenstein W.---- Katwinkel ….? , de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde 

Luitenant Colonel belast met de regeling van de Landstorm enz. verder genoemd Let van der C. N. 2e Luitenant, die 
gereclameerd heeft van deze benoeming te worden ontslagen uit hoofd van zijn zwak gestel enz. en de President 

Burgemeester van Leeuwarden stelt voor in zijn plaats te benoemen Idzardi L. en Alberda van Ekenstein W. i.p.v. de 2e 

Luitenant Andrea P. jaar 1814 (2) 

5985 189 

14-03-1814 

Alberda van Ekenstein W. te Dockum, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de 

Landstorm in her Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het Departement 

Vriesland jaar 1814 (2) 

6843 30-C 
gehuwdenD 

21-05-1824 

Alberda van Ekenstein Willem, 681 als volgNR., 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) 

6381 69 

00-03-1814 

Alberda van Ekenstein Willem, Capitein der voormalige Nationale Garde een brief door hem ondertekend dat hij per direct 

wenst ontslagen te worden enz. jaar 1814 (4) 

3622 A-6  

blz. 4 
12-01-1858 

Alberda van Ekenstein Willem, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 

Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-6  
blz. 6          

12-01-1858 

Alberda van Ekenstein Willem, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 

Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 25 

06-02-1824 

Alberda van Menkema G. (Jonkheer) Provincie Groningen, 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 

6709 36 deel 2   

blz. 26 
16-01-1822 

Alberda van Menkema G. te Groningen lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij 

de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 
Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6019 81 blz.  

57, 58 
05-02-1817 

Alberda van Willem Vrederegter van het Canton Hallum, 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) 

5664 29a 

21-09-1903 

Alberda W.  te Rauwerd, ondernemer van openbare middelen jaar 1903 (1) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6034 398 
30-05-1818 

Alberda W. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   ovFer het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-1           

25-05-1821 

Alberda 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) 

9725 Deel 2  

25-04-1879 
 

Alberda W. J. Harlingen Kapitein op de Reiziger, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die 

vergunning hebben gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente 
waar en de datum waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het 

schip waarop ze varen en de bestemming daarvan, 1860-1902. 

6865 13-A 

20-01-1825 

Alberda Willem  gehuwd met Looxma Janke een request  betreffende de nalatenschap van Hoitinga van Wiarda Trijntje 

overl. 26-09-1820,  huisvrouw van Alberda Henricus Julius  jaar 1825 (2) 

6865 16-A 

14-01-1825 

Alberda Willem  lid van de Raad van de Stad Leeuwarden Onderwerp een request betreffende akte van Borgtocht  enz. 

Enz. Den bloten eigendom der nalatenschap van vrouwe Hoitinga van Wiarda Trijntje tevens genoemd Albarda Henricus 

Julius  te Leeuwarden  overl. 26-09-1820 enz.  jaar 1825 (2) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Alberda Willem , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Alberda Willem , 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) 



6070 424-1          

25-05-1821 

Alberda Willem 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Alberda Willem Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Alberda Willem te Hallum Hij komt voor op een do Jaar 1820 (4)cument: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6042 44-A 
20-01-1819 

Alberda Willem te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 
en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 

11-04-1820 

Alberda Willem te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 

en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 
23-01-1821 

Alberda Willem te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 
en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6039 771-c 

16-10-1818 

Alberda Willem, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over 

het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6082 453 
03-05-1822 

Alberda Willem, 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) 

8285 615-2, 22,1 
19-06-1840 

Alberda….? 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) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Alberds Egberd 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) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Alberg Johannes * 04-06-1798 Den Bosch, Tamboer 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  Oostindie teruggezonden met het schip de Stad Dordrecht 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) 

6276 1102-8 

18-12-1816 

Albers Bokke de weduwe,  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) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Albers H. U. Kapitein is met zijn schip de Minerva  op 27 april vanuit Cuxhaven vertrokken naar Riga 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) 

9725 Deel 2  

02-04-1879 
 

Albers J. Harlingen Kapitein op de Alieda, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning 

hebben gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de 
datum waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip 

waarop ze varen en de bestemming daarvan, 1860-1902. 

6865 1-C no. 88 

24-01-1825 

 Albersen Willem---- Jorna Matheus Plaatsvervanger voor Albersen Willem   , korps Rijends Art. Nat. Militie hij staat 

vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig 
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn 

overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6865 1-C no. 87 
24-01-1825 

Albersen Willem---- Ybeman Douwe Willem, NR.verwisselaar  voor Albersen Willem   , korps Rijends Art. Nat. Militie 
hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die 

overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande 

Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6840 36-A blz. 3 
22-04-1824 

Albersma A. T. Schoernmaker van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6070 424-2           

25-05-1821 

Albert A. Aukes 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) 

6083 572 

13-06-1822 

Albert Annes---- Onnes Ulbert eigenlijk  Albert Annes hij is nageloot voor de Militie enz. door de Militie Commissaris 

Wenkelbach C. S.  jaar 1822 (1) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 22 
06-02-1824 

Alberti C. te Ruinerwold, 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 

9134 1182+1248 

27-08-1883 

Alberts  A.  ---- Stavoren : onderwerp overdracht (verkoop)van gronddam in de Blokhuisgracht te Stavoren, en 

aanbesteding  ook een lijst  : Staat van eigendommen, waarvan de afstand ten behoeve van de staat der Nederlanden  enz. 
enz.  ook en een tekening  van de situatie, getekend door de Burgemeester Alberts A. (Albert) en  de wethouder Haagsma 

A. jaar 1883 (17) 

9725 Deel 2  
22-11-1877 

 

Alberts ….? Ameland Schip de Jozef, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning 
hebben gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de 

datum waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip 

waarop ze varen en de bestemming daarvan, 1860-1902. 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Alberts Albe de erven te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  

benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 



6425 18 

10-01-1818 

Alberts Albert---- Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie Alberts Albert * naar gissing in 1799 onder Kooten dat de armvoogden van 

Zwaagwesteinde vonden dat zij op kosten enz. enz. jaar 1818 (2) 

8369 593/23 
18-06-1841 

Alberts Anton Heinrich , komende van Pruissen :  Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. 
Armenvoogdij  te Dronrijp onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens] jaar 1841 (4) 

6258 627-7 

21-06-1815 

Alberts Bokke 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) 

6416 145 

09-04-1817 

Alberts Cornelis---- IJkema F.  Assessor van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

Cornelis Rinse van beroep Zeilmakersknecht te Heeg en geboren 1 maart 1797 te Heeg zoon van Alberts Cornelis en 
Pasman Nieske Jans wonende te Leer van beroep Zeilmaker heeft zig ter inschrijving voor de Nationale Militie enz. jaar 

1817 (1) 

6248 696 
13-07-1814  

Alberts Dirk---- Hoeksra Reinder Jans. in qlt. Als Administrerend Armvoogd  van den dorpe Ternaard  , hij heeft deze post 
aanvaard op 17 Mei j.l. maar  vond dien met bezwaard met aanmerkelijke schulden aan de leveranciers  enz.  de heer 

Jaarsma O. K. heeft geweigerd de post van adjunct Armenvoogd te aanvaarden  enz. enz. ook heeft men nog 4 personen en 

wel Koopmans R. F?. , Postumus R, Hellema D. A. en Hesling I?. J. deze personen aarzelen om enz. enz. verder worden er 
genoemd Alberts Dirk  te Hantum ,  Jaar 1814 (3) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Alberts Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  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) 

6251 1073 
30-10-1814 

Alberts Durk wegens Onderhoud\ in 1810 enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der 
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hantum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 

1814 (4) 

6864 26/1-C, 36 

07-01-1825 

Alberts Eit te Idaarderadeel 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Alberts Elizabeth J. 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 NR.    90 

6005 938 blz. 6 
30-11-1815 

Alberts Elizabeth Johannes 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) 

6636  148 

12e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Alberts Eltjen de meid van Koning Albert Jans te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van 

de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de 
vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 

(5) alle namen (15) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Alberts Foeke, 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) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Alberts Folkert 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Alberts Folkert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 
ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6636  188 

19-02-1815 

Alberts Hans staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega 

en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. 
M. Jaar 1815 (4) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Alberts Harmen,  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) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Alberts Hattum Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6259 753 
26-05-1813 

 

Alberts Haye gewoond hebbende te Stavoren maar thans te Molqwerum geeft aan de Gouveneur van Vriesland te kennen 
dan hij met executie gedreigd wordt wegens niet betaalde aanslag te Stavoren enz. ook aanwezig  het dwangbevel in naam 

van de hooge overheid  door de deurwaarder van Hindelopen Kamstra Pieter ook genoemd Trip H. gemeente ontvanger 

jaar 1815 (2) 

6260 807 

09-08-1815 

Alberts Heije wonende te Molkwerum , de president Burgemeester van Stavoren  Lootsma J. A  (Jacob Aukes) heeft de eer 

te berichtendat dese perzoon Heije Alberts  in den jare 1812  niet in Stavoren heeft gewoond dus dat hij enz. enz. jaar 1815 

(2) 

9187 735 
07-06-1918 

Alberts Hendrik Andries, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

6298 
 

141 
12-03-1821 

Alberts Hendrik huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Jelmer Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een 
document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland 

enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 



9184 24-02-1917 

38 

Alberts Hendrik Leeuwarden Sollicitatie naar de functie vanVeldwachter te Lemsterland jaar 1917 (3) 

9180 17-02-1915 

330-22 

Alberts Hendrik Politiedienaar Leeuwarden met signalement Jaar 1915  

 

9182 07-02-1916 
285/22 

Alberts Hendrik Politiedienaar Leeuwarden met signalement,  jaar 1916 

6838 7-A bijl. 1  

  
Huis Arrest 

26-03-1824 

Alberts Hendrik, 135 is het gevangen (order) NR. 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) 

6838 7-A bijl. 1  
 

Correctie 
26-03-1824 

Alberts Hendrik, 232 is het gevangen (order) NR. 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) 

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Alberts Hendrik, 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Alberts Heye 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) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Alberts Heye wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  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) 

6636  148 

5e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Alberts Hnedrik 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) 

5665 13-12-1880  

akte   
51 t/m 58 

Alberts J.---- Meeter P.  Cargadoor, Convooilooper, Expediteur en Assurantiebezorger , Kromme Waal bij de Kraansluis 

No. 14, te Amsterdam Hoofdkantoor der Zuiderzee Stoomboot-Maatschappij, Factorij der Drentsche  Stoomboot-
Maatschappij, Factorij der  Stoomboot Deventer Packet enz. met vermelding van diverse diensten  aanwezig, een aantal 

folders, advertentie’s en een aanplakbiljet , Handgeschreven brieven met zijn handtekening, ook een Wagendienst tusschen 

Hindelopen en Workum ,  Kantoren en Agenten zijn gevestigd te Amsterdam aan het Hoofdkantoor en bij Sier J. J. te 

Enkhuizen en Alberts J. te Hindelopen en Wijnalda L. te Harlingen ,   jaar 1880 (9) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hindelopen 

Alberts J. ondetekend ter ordonnantie van>>> Buma A. Burgemeester van de Stad Hindelopen ondertekend de 

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 (2) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Alberts Jacob 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Alberts Jacob 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 NR.    269 

6026 652 
23-09-1817 

Alberts Jacob 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) 

6838 7-A bijl. 1  

 
Huis Arrest 

26-03-1824 

Alberts Jacob, 117 is het gevangen (order) NR. 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) 

6838 7-A bijl. 1  

Crimineel 

26-03-1824 

Alberts Jacob, 201 is het gevangen (order) NR. 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) 

6838 7-A bijl. 1   

Huis Justitie 
26-03-1824 

Alberts Jacob, 278 is het gevangen (order) NR. 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) 

6100 1115 

10-11-1823 

Alberts Jacob, De  Cipier  van het Huis van arrest  en Justitie met verzoek om enige verschoning  voor onderscheidene 

behoeftige  en nog niet gevonnisde gevangenen maar voor de eerstgenoemde  heeft de Burgemeester van Leeuwarden niets 

ontvangen  enz. enz. jaar 1823 (2) 

6016 707 

21-11-1816 

Alberts Jacob, 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) 

6080 248 
09-03-1822 

Alberts Jan  gepensioneerde van de staat is overleden en ingeschreven  in het burgelijke pensioenboek  no. 432 enz. jaar 
1822 (1) 



6636  153 

04-02-1815 

Alberts Jan---- Jager D. H.  Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de klagte van  Alberts Jan, van Makkinga Jan Alberts op de Smilde geboortig heeft natuurlijk gedacht  dat hij 

eerst tot de Diaconen van Smilde moest wenden  enz.enz. jaar 1815 (2 

6383 117 
05-05-1814 

Alberts Jan---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop schrijft en teken een brief aan de Gouveneur van 
Vriesland dat Wageningen ….? Wonende te Wolvega Onderwerp: Militie met o.a. dat hij niet geschikt is omdat enz. 

gewoon is van de vroege morgen tot den laten avondzijn residentie in de Herberg te nemen om zig met het Schiedammer 

vocht de tijd te veraangenamen , verder wordt genoemd de persoon Alberts Jan wonende te Makkinga voorgesteld enz. jaar 
1814 (2) 

6383 111, 112 

06-05-1814 

Alberts Jan----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van Roodhuizen 

eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke bedragen 

heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als plaatsvervanger in 
dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een complot om 

in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder achternaam/patronym 
en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5) 

6633  1418 

12-11-1814 

Alberts Jan van beroep Arbeider te Makkinga beklaagd zig bij de Gouverneur van Drente en deze ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland dat voornoemde beklag doet dat hij voor hem en zijn gezin te Makkinga niet langer ter 

inwoning wilden admitteren enz. jaar 1814 (5) 

6627 584, 1-2, 10 

30-04-1814 

Alberts Jan wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Alberts Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Alberts Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6285 1247- 14 
18-12-1817 

Alberts Jan, 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Alberts Janke 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 NR.   69 

6026 652 

23-09-1817 

Alberts Janke 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) 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Alberts Janke 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) 

6636  148 
12e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Alberts Jantjen de meid van Prakken Jan Jans  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 
Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de 

vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 
(5) alle namen (15) 

8214  1028/4 

08-10-1839 

Alberts Jappe Secretaris en Gemeente Ontvanger staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel 

der stedelijke regering enz. jaar 1839 (4) 

8377 772/12 
07-08-1841 

Alberts Jappe secretaris te Hindelopen, zijn voordracht ter  benoeming als lid van het college van toezigt huis van bewaring 
aldaar enz. jaar 1841 (1) 

8379 815-20  

blz 19 

19-08-1841 

Alberts Jappe te Hindelopen ,  onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook 

komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

6242 90 

04-02-1814 

Alberts Joost hij ondertekend volgende document>> 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Alberts Klaas 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Alberts Liebe te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de 

Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 
1815 (5) 

6395 457 

13-05-1815 

Alberts Marten de weduwe te Peins 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) 

5711 8-c  

19-09-1899 

Alberts P. Gezagvoerder overtreding invordering van enz. 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 
1899 

9126 735 

17-04-1879 

Alberts P. J. te Harlingen Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in 

Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

6654  372 blz. 10 
09-08-1816 

Alberts Reint zijn knecht, 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) 



5995 71/6 

27-01-1815 

Alberts Rients 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) 

6019 81 blz.  

21, 22 
05-02-1817 

Alberts Ritske lid van de Gemeenteraad van Collumerland, 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) 

6636  148 10e  blz.  

kolommen 
10-02-1815 

Alberts Roelof de knecht van Jakobs Hendrik te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 

Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de 
vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 

(5) alle namen (15) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Alberts Roelof, 22 als volgNR., 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Alberts Sappe 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) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Alberts Sijger de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de 
Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een 

lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6026 652 

23-09-1817 

Alberts Sybrigje 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) 

6285 1247- 3 
18-12-1817 

Alberts Syger 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) 

6252 1174-4 
27-02-1810 

Alberts Thomas de erven (Oude Kuipery) , 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) 

6628 779 

15-06-1814 

Alberts Tjeerd---- Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma 

Auke alle Dienaars bij de Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne 

wederom gebruik zouden willen maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans  gebruiktb wordende 

als enz. jaar 1814 (2) 

6005 933 
27-11-1815 

Alberts Tjeerd te Leeuwarden 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) 

9189 714 

23-06-1919 

Alberts W. zijn eervol ontslag als Politiedienaar en aanstelling als Veldwachter te  Leeuwarden jaar 1918 / 1919 (3) 

9187 20-12-1918 
1876 

Alberts Willem* 16-03-1896 Haskerdijken Politiedienaar te Leeuwarden jaar  1918 (3) 

5993 959 

28-11-1814 

Alberts Wopke wonende te Makkumen staat vermeld in een document met verzoek aan de Gouveneur dat de belasting 

wegens achterstallige betaling de meubelen van hem mag verkopen enz. jaar 1814 (1) 

5993 959 
28-11-1814 

Alberts Wopke, de belasting wil zijn meubels te verkopen wegens een schuld, jaar 1814 (1) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Alberts Ybe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6383 56 

02-04-1814 

Albertsma A. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 
het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

7977 137-7, 19 

08-02-1837 

Albertsma Albert * 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Albertsma Albert H. 9 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) 

6244 314 

14-04-1814 

Albertsma C. A. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp 

de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het 
vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. 

enz. jaar 1814 (4) 

6833 14-A, 10 
12-02-1824 

Albertsma D. T. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van 
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. 

Beroep, de huisNR.s te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 

Jaar 1824 (4) dossier (13) 

9182 734 
27-04-1916 

Albertsma D. te Midlum, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 



6417 180 

05-05-1817 

Albertsma Dirk Thomas te Oldeboorn heeft zig bij mij Lycklama à Nijeholt A. G. (Augustinus Georg) Grietman van 

Utingeradeel vervoegd hebbende om in het Huwelijk bevestigd te worden en heeft vermeld dat hij bij het Collegie van 

Militaire zaken geweest was maar dat daar enz. jaar 1817 (2) 

9184 427 
05-04-1917 

Albertsma F (T?) te Arnhem wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer 
jaar 1917 (2) 

9181 2030 

25-11-1915 

Albertsma Feike te Arnhem, 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) 

3698 B-31         
25-02-1832 

Albertsma Froukje, 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) 

6284 1158 

25-09-1816 

Albertsma Harmen Alberts thans wonende te Gorredijk en een document met een advies van de Schout van Ureterp over 

zijn rekwest aan de Gouveneur,  enz. jaar 1817 (3) 

6406 170 

05-02-1816 

Albertsma Harmen Alberts voorheen Herbergier te Ureterp thans Mr. Bakker  te Gorredijk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld en geeft met eerbied te kennen dat hij nog steeds 

geen betaling heeft ontvangen betrefende het jaar 1811 in de Fransche Tijd een Brigade Gensdarmerie in de Gemeente 
Ureterp gestationeerd wierd  en dat  zij ingekwartiert moesten worden en dat Foekema Jan Foekes toenmalig lid van het 

gemeentebestuur enz. jaar 1816 (2) 

3698 B-31         
25-02-1832 

Albertsma Lieuwe Alberts, 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) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Albets Abe te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens 

die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6042 38 

18-01-1819 

Albinga van Bumalda  J. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6034 365 

18-05-1818 

Albinga van Humalda Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Albinga van Humalda J. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Albly T. J. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 

de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6675 198 
10-05-1818 

Albrink Gerardus te Lemmer staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook 

hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

6271 574-8 

06-07-1816 

Albronda Pieter Lammerts, 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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Alcoma Sjoerd H. de weduwe te IJlst , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 

Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 
hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

5996 139 

17-02-1815 

Alder ….? Van beroep Schipper hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie 

wegens het leveren van zijn dienst met zijn schip naar Amsterdam enz jaar 1815 (3) 

5711 21-a  
19-07-1900 

Alders Jacob te Leeuwarden Schip de Leeuwarden., 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) 

5711 28 
00-06-1900 

Alders Jacobs te Leeuwarden Schip de Leeuwarden, 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) 

6258 508 

27-05-1815 

Alders Joost---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen  geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat 

hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan 
verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser 

, Alders Joost,   Ottes Douwe,  Sluiterman van Wiersum ….?,  Heuses? ….? De opziener,  Sluiterman ….? , Bengers ….? 

Mr.,  Lootsma ….? ,  Hauks Reinder,  Batjes (Beitjes? Jaay  )  maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog 
steeds geen betalingen van  ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-

18-6 (aanslagbiljet aanwezig)enz. enz. jaar 1815 (14) 

6830 18-A blz. 30 

21-01-1824 

Alderts A. Joostes te Hindelopen 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) 

6830 18-A blz. 30 
21-01-1824 

Alderts A. Joostes te Hindelopen 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) 

6032 201 

24-03-1818 

Alderts Cornelis, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 

1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan 

de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Alderts Geert, 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) 

6381 136 nr. 213 

17-03-1814  

Alderts Harmen te Beetsterzwaag, 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) 



6629 842 

01-07-1814 

Alderts J. (Joost) als Burgemeester benoemd voor de Stad Hindelopen 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) 

6255 305 
23-3-1815 

Alderts Jacob de weduwe staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente 
Schiermonnikoog  also de Diaconie jaar 1815 (2) 

6252 1174-7 

27-02-1810 

Alderts Jan de erven, 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) 

8376 30-07-1841 

744/15 -5     

Alderts Joost Alderts Hindelopen Matroos op de Christina Agatha jaar 1841 (4) 

6100 1192-43 

26-11-1823 

Alderts Joost en Sikkes Hidde, zij zijn als Schatters  over 1824 te Hindelopen gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6624 166 

01-02-1814 

Alderts Joost---- Gerlsma Sicco hij wordt voorgesteld als kundig persoon voor de post van Secretaris van de Stad 

Hindelopen door de Burgemeesteren Alderts J. (Joost), Willems J. (Jan) en Eidsma J. A., deze drie ondertekenen dit 

document, maar hij geeft aan deze post niet te Ambieeren enz. jaar 1814 (1) 

6669 415-l 

29-10-1817 

Alderts Joost Lid van de Raad der Stad Hindelopen 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) 

6089 1199 blz. 44  

26-12-1822 

Alderts Joost te Hindelopen  ,  hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 

bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6646  957 lijst 8 
20-12-1815 

Alderts Joost wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 

van Hindelopen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-E            

05-01-1816 

Alderts Joost wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van Hindelopen enz. jaar 1816 (3)   

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Alderts Neltje 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) 

6032 201 
24-03-1818 

Alderts Pieter, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  
No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de 

Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6261 878-5 
11-08-1815 

Alderts Zacharias, 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Aldertsw Joost 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 7 

16-01-1822 

Alderwereld van A. C. te Rijnzaterswoude, 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) 

6709 36 deel 2   

blz. 9 
16-01-1822 

Alderwereld van A. C. te Rijnzaterwoude, 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Aldtorphuis 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) 

6243 191-21 
06-03-1814 

Ale Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van 

de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8362 450-25 

08-05-1841 

Alefs Hendrikus, Fuselier 7de afdeeling infanterie * 30-06-1793 Winterswijk,  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) 

8308 1066-13 
28-10-1840 

Alem van Michael * 1814 Driel  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) 

8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Alen van C. Kapitein is met zijn schip de Beurs op 4 Mei vanuit Antwerpen vertrokken naar Rotterdam, 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) 

9725 Deel 2  

30-05-1877 

 

Alert …? Ameland Schip de Jozef, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 

gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 
varen en de bestemming daarvan, 1860-1902. 



6834 41-A-1 

23-02-1824 

Ales Fayke te Nijehaske betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Ales Frijke 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 huisNR., beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6830 31-A 1 

20-01-1824 

Ales Frijke te Nijehaske, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen   Jaar 1824 (3) 

6830 31-A 1 
20-01-1824 

Ales Frijke te Nijehaske, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen   Jaar 1824 (3) 

6293 47-15 

07-10-1818 

Ales Klaas hij ontvangt een som van fl. 7 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district 

Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

6288 309-10 
09-04-1818 

Ales Klaas ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 
Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier 

(13) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Ales Lijsbert, de meid, 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) 

6636 130 
06-02-1815 

Ales Sampt Pieters---- Bakker Geugjen Albartus Murray  Schout van de Gemeente Arum  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel  en een Beroepbrief, waarin wegens 

vertrek van Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door 

Swartzenberg en Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle 
Wierds, Feenstra M. ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6) 

6383 60 

02-04-1814 

Ales Sybren 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 
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383 59 

02-04-1814 

Aleva Luitzen 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) 

6243 191-15 

06-03-1814 

Alexander Levy, 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Alexander Martha vrouw van Ploeg R. , 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Alexandre Jean-Baptiste ---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans 

une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties 

memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register 
matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et 

des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios 

signatures.enz……………….. 
VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de 
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert 

ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan 

worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder 
anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men 

de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens 

akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen 
zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal 

gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

6414 27 

15-01-1817 

Alexandre Michiel ---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 

courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties 

memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register 

matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires………… 
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 

reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et 
des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios 

signatures.enz……………….. 

VERTALING; 
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de 

aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert 
ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan 

worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder 

anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men 
de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens 

akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen 



zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal 

gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

5674 73-A 

03-08-1911 

Alfensche Kaashandel---- Bosch v.d. J. in een brief door hem ondertekend met een gedrukt briefhoofd van de Alfensche 

Kaashandel met als eigenaar Bosch v.d. J. vraagt vergunning voor Oxenfort E, jr. eigenaar van het mototjacht “Sibille” 
wonende te Schlossufer I Dusseldorf , te varen van Groningen over het Tjekemeer en Sneekermeer naar Lemmmer enz. 

omdat hij op de heenweg geen vergunning had is hij 4 maal bekeurt enz. enz. jaar 1911 (2) 

6018 36  

14-01-1817 

Alferink Mannes wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als 

bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te 
kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sloet tot Westerholt ….? van  het Rentambt van Vollenhoven  zijn gezonden enz. 

jaar 1817 (3) 

5711 47 
10-03-1898 

Algemeen Handelsblad Couranten stukjes waarin voorkomen de Tolheffingen in Friesland , 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 1898 (14) 

6381 64 
26-02-1814 

Algemene bepalingen nopens de Uniformen voor de staande Armee en Land Militie krachtens besluit van Zijne 
Koninklijke Hoogheid enz. enz.  Generaals, Adjudanten aan de persoon van Zijne Koninklijke Hoogheid geattacheerd, 

Ordinaire Aides de Camp  enz. enz. voor alle legeronderdelen en hun manschappen kledingvoorschriften enz. jaar 1814 

(10) 

6298  5 
01-12-1820 

Algera  S.  Onderwijzer te Wommels, de Minister van Onderwijs schrijft aan de Gouveneur dat voornoemde Algra  na 
onderzoek dat het dezelve volstrektelijk onbtbreekt aan de noodige geschiktheid en bekwaamheid voor zijn post  enz. enz. 

maar dat hij behalve weens zijn ouderdom bovendien is aanbevelingswaardig uit hoofde der getrouwe verzorging van zijn 

weleer talrijk huisgezinwaar ook nog gebrekkige kinderen waren en ook thans nog van een oude blinde Schoonmoeder als 
ook wegens een stteds gehoden goed burgerlijk en zedig gedrag kan hij in aanmerking komen voor een goed financieel 

ontslag enz. enz.  verder aanwezig het uitgebreide Rapport van de onderzoekscommissie waarin onder anderen staat datb 

hij wel erg schuldigb heeft gemaakt aan misbruikte Schooltucht enz. enz. tevens een rapport  van de Provinciale commissie 
getekend door Martens M. als Voorzitter en  Visser H.W.C.A. als Secretaris, ook een rapport van de Schoolopziener 

Bruining Alb.  Dat Algra 60 jaren telt ook een schriftelijk exanen brief met Algera zijn handtekening enz. enz. jaar 1821 

(14) 

6053 876 

06-12-1819 

Algera ….?  Hij wordt als onderwijzer te Wommels beschuldigd door wreedaardig slaan de oorzaak te zijn geweest van den 

dood van een bij hem schoolgaand kind maar dat bij nader onderzoek door de officier van Justitie blijkt dat er geene 

genoegzame bewijzen voor zijn  ontslagen , hij is wel van goed burgerlijk en zedelijk gedrag enz. maar dat hij wel gebruik 
maakt van Tuchtiging in strijd met de schoolverordering enz. en gaat met pensioen enz.  jaar 1819 (6) 

6840 36-A  

blz. 44 

22-04-1824 

Algera A. S. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 
17-07-1839 

Algera A. S. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8280  517-11, 50 

19-05-1840 

Algera A. S. te Wommels 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Algera Albert S. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

7977 158-6, 18 
14-02-1837 

Algera Anne Sijmens te Hennaarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door 

Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

6089 1194 blz. 16 
23-12-1822 

Algera Auke Sjoerds te Widum 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) 

6078 95-18 

25-01-1822 

Algera Auke Sjoerds, Huisman te Weidum Hij staat in een document als voorgedragen  zetter der belastingen over 1822 in 

genoemde plaats ontvang Jorwerd enz. enz. jaar 1822 (1) 

8308 2086-11 
01-11-1840 

Algera Aukes staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) 

dossier (5) 

6075 
 

787 
16-10-1821 

Algera Bauke---- Algera Tjeerd Baukes te Exmorra , oud 16 jaren  zoon van Algera Bauke Mr. Timmerman onderwerp een 
request speciaal vermeld zijn bekwaamheid in de Oude talen en omdat zijn ouders onvermogend zijn behoeft hij maar een “ 

salaris” van fl. 400 per jaar. enz. enz. verder een heel verhaal wat hij zal gaan doen enz. enz. jaar 1821 (3) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Algera Gerk G.,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 

1816 (4) dossier (21) 

9188 25-04-1919 
481-a 

Algera J. WirdumBenoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel jaar 1919 (4) 
 

6395 457 

13-05-1815 

Algera Jurjen H. te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente 

Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen 
aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt 

penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Algera P. S. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van 

In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 



6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Algera Pier Boer 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) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Algera Ruiters? S. A.  Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 45 

22-04-1824 

Algera Ruurd  Kastelein van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6282 737-11 

07-07-1817 

Algera Ruurd S. , Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A  
blz. 14 

22-04-1824 

Algera S. A. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8350 183-8 
22-02-1841 

Algera S. Deurwaarder der osterDirecte Belastingen voor de Gemeente Wommels en Oosterend is op den 9e dezer 
overleden en de Deurwaarder Executant With Ade reeds provisioneel met die werkzaamheden enz. jaar 1841 (3) 

6299 

 

458            

21-08-1821 

Algera S. H. , Ter verbetering van het lager schoolwezen wordt voorgesteld door de Minister van Onderwijs om 

eerstgenoemde te ontslaan  en te Pensioneren met een toelage van fl. 150.= sjaars en   een doelmatige verbouwing  en beter 
inrigting van het school gebouw aldaar enz. enz. jaar 1821 (3) 

6301 408 

19-08-1822   

Algera S. H. te Wommels , er wordt een pensioen aan hem verleend  van fl. 150.= enz. jaar 1822 (1) 

6870 18-03-1825 
11/2-A  

Algera S. H. te Wommels 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) 

6631 1062 

05-09-1814 

Algera Sjoerd  Halbes---- Kolk van de H. W.  Ontvanger der Directe Belastingen te Wommels  ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland  na met deze gesproken te hebben  over de quade Sestehalven welken ik aan Walsweer Gerrit 
Sijbrens hadt gelaten zond ik de Bode  naar hem om hem te zeggen  enz. dat hij geen van die ontvangen Sestehalven moest 

uitgeven  omdat alle waren afgekeurd en dat hij met de Veldwagter Algera Sjoerd Halbes, ook worden genoemd Miedema 

Jelle Pijters Huisman onder Wommels en Joustra Jantje Gerbens  Huisman onder Cubaard  die beide twee verklaringen 
ondertekenen enz. jaar 1814 (8) 

6282 737-8 

07-07-1817 

Algera Sjoerd A., Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6298 
 

349 
11-06-1821 

Algera Sjoerd H. , Onderwerp: het te verlenen van een pensioen aan deze Schoolonderwijzer te Wommels enz. document 
ingebonden na akte 351 jaar 1821 (1) 

6018 72 

30-01-1817 

Algera Sjoerd Halbes---- Feij Klaas Deurwaarder Executant bij nde Directe Belastingen hij is van Wommels naar 

Leeuwarden vertrokken en  er wordt voorgedragen voor zijn functie Algera Sjoerd Halbes jaar 1817 (1) 

6082 501 
24-05-1822 

Algera Sjoerd Halbes is Schoolonderwijzer te Wommels  en heeft de 13e van deze maand opgehouden als zodanig te 
fungeren  en verzoekt om een pensioen enz. jaar 1822 (1) 

6098 855 

06-09-1823    

Algera Sjoerd Halbes te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 

365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam 

geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Algera Sjoerd Halbes te Wommels hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden 

Controle Leeuwarden jaar 1825 (3) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Algera Sjoerd Halbes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 

kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6298 

 

216 

17-03-1821 

Algera Sjoerd Halbes, Onderwijzer der Jeugd , in de vergadering van de Grietenijraad op 5 Maart 1821 is eerstgenoemde 

voorgedragen voor vereevend en tevens financieel gunstig ontslag te geven ter verbetering van het Schoolonderwijs te 

Wommels enz. enz.en dat mate algemene stemmen is besloten hem ontslag te geven, verder over zijn betaling,  dit stuk is 
ondertekend door Eyzinga J. Frans en Hijlaridus Wierd P. tevens aanwezig de Notulen van de vergadering waarbij 

aanwezig  Hijlaridus Wierd P, Boersma Jan K., Wassenaar A. G., Ferwerda Hans W.,  Hoekstra W. K. Secretaris enz. jaar 

1821 (6) 

6282 737-10 
07-07-1817 

Algera Symen S.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6075 

 

787 

16-10-1821 

Algera Tjeerd Baukes te Exmorra , oud 16 jaren  zoon van Algera Bauke Mr. Timmerman onderwerp een request speciaal 

vermeld zijn bekwaamheid in de Oude talen en omdat zijn ouders vermogend zijn behoeft hij maar een “ salaris” van fl. 

400 per jaar. enz. enz. verder een heel verhaal wat hij zal gaan doen enz. enz. jaar 1821 (3) 

6053 937 

20-12-1819 

Algera, Onderwijzer te Wommels  heeft zich schuldig gemaakt aan misbruikte schooltucht  zelfs zo dat hij daarvoor bij de 

officier van Justitie werd aangeklaagd, hij wordt ontboden bij de  bij de vergadering van enz. enz. en dat hij een pensoen 

krijgt op voorwaarde van enz. enz. jaar 1819 (3) 

6840 36-A  
blz. 10 

22-04-1824 

Algersma J. Siebrens Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6384 167 Algersma Jan Sijbrans Onderwerp: zijn request dat hij ongeschikt voor den Landstorm is enz. jaar 1814 (1) 



27-06-1814 

9465 Deel 2, 52 

10-03-1857 

Algersma Pieter Sieberens te Warga , Beurt en Veerdienst van Warga naar  Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1862 (8). 

6282 737-5 
07-07-1817 

Algra Auke S., Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Algra B. H. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Algra B. H. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Algra B. H. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2,  
23,2, 4 

19-06-1840 

Algra B. H. te Cornjum 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) 

8285 615-2, 23,4 

19-06-1840 

Algra B. H. te Cornjum 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 
17-07-1839 

Algra B. H. te Jelsum 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 

17-07-1839 

Algra B. H. te Jelsum 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) 

6270 476 

07-05-1816 

Algra B. P. ,---- Kuipers J. K. , Boer de A. J. en Goinga P. S., wonende te Suameer  Onderwerp: betreft hun request voor 

het verkopen van Bosch enz. jaar 1816 (2) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Algra B. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

6075 
 

804 
22-10-1821 

Algra Bauke Halbes  Mr. Timmerman  te Exmorra,  door zijn financiele en bekrompen toestand na het overlijden van zijn 
vrouw en hij nog 6 kinderen heeft waarvan er 3 gehuwd zijn maar 2 zoons en 1 dochter  bij hem thuis wonen en waarvan 

enz. enz. jaar 1821 (1) 

6864 26/1-C, 29 
07-01-1825 

Algra Bokke Hendriks  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) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Algra Bokke Hendriks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 

3e  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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Algra Bokke Hendriks te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 

de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve 

van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6267 160 
28-02-1816 

Algra Bonne Pieters---- Kuipers Johannes Klazes, Algra Bonne Pieters, Boer de Albert Jelmers en  Goinga van Pieter 
Siedzes allen wonende te Suameer  schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als 

onderwerp: geven met eerbied te kennen  dat zij lieden  door de heer Schout van Tietjerksteradeel op verzoek van de 

Diakenen van Suameer  zijn aangemaand ener quotisatie van f. 300 over de ingezetenen aldaar enz. enz. jaar 1816 (2) 

6070 424-1        

25-05-1821 

Algra Dirk Seyes 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Algra Dirk Seyes, 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) 

6624 242 
09-02-1814 

Algra Dirk Syes was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden 
van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet 

eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz. en opgedragen aan 

de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale 
Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de 

familienamen, zie daar) jaar 1814 (7) 

6628 788-4 
16-06-1814 

Algra Doede 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) 

6070 424-1        
25-05-1821 

Algra Elbrig 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) 

5666 
 

6 
21-09-1905 

Algra en Boersma Fa. Dokkum Schip de Nooitgedacht, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 (8) 



6840 36-A  

blz. 11 

22-04-1824 

Algra F. Symons Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

5666  6 

00-00-1905 

 

Algra Folkert ----Boersma Folkert, Schipper en Algra Folkert, Stoombootkapitein beide te Dockum dat zij onder de naam 

Firma Boersma & Algra  met de  schroefstoomboot de “De Twee Gezusters”   ende Motorboot “ Nooit Gedacht”  delen  

o.a. in een advertentie en een folder mede dat zij een geregelde Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen ,  
goederen en vee ingaande 22 September 1905 van  Dockum op Groningen  en nog vele andere diensten,  ook wordt 

vermeld de tarieven  en vertrektijden  tevens wordt het stuk door beide  ondertekend  enz. jaar 1905 (4) 

6624 242 

09-02-1814 

Algra Folkert S.---- Hoekstra J. K. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de 

agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de 
comparanten meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  

en opgedragen aan de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra 
Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn 

in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 (7) 

9180 1054 

05-06-1915 

Algra Halbe,  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) 

5664 6 

17-04-1913 

Algra J. te Dokkum Schip de Jantina, , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 162, 9 

27-02-1917 

Algra J. te Dokkum Schip de Jantina, , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 9 

28-02-1918 

Algra J. te Dokkum Schip de Jantina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 27, 39 

16-04-1914 

Algra J. te Dokkum Schip de Jantina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 3 

20-04-1916 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 6 

17-04-1913 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 A.3 + bijl. 9 

27-04-1911 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.4 + bijl. 9 

25-04-1912 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 19112 

5664 27, 3 

16-04-1914 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 37. 3 

01-04-1910 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 162, 9 

27-02-1917 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 9 
28-02-1918 

Algra J. te Dokkum Schip de Nooit Gedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 A.3 + Bijl. 9 

27-04-1911 

Algra J. te Dokkum Schip de Twee Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.4 + bijl. 9 
25-04-1912 

Algra J. te Dokkum Schip de Twee Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 37, 3 

01-04-1910 

Algra J. te Dokkum Schip de Twee Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

9184 557 
03-05-1917 

Algra Jan , komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

5666 

 

6 

21-09-1905 

Algra Johannes Dokkum Schip de Nooitgedacht , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 (8) 

5666 
 

6 
21-09-1905 

Algra Johannes Dokkum Schip de Twee Gezuste , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 (8) 

5711 8 

04-09-1899 

Algra Johannes oud 33 jaar Onderwerp: overtreding invordering van Rechten op het kanaal Harlingen Leeuwarden 

Dokkum NieuweZijlen met het schip de Twee Gezusters, 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 1899 (5) 

5711 29 

20-07-1900 

Algra Johannes te Dokkum Schip de Twee Gezusters (een proces verbaal) , 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)   

5711 21-a  

19-07-1900 

Algra Johannes te Dokkum Schip de Twee Gezusters , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 

gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te etalen dossier .  jaar 

1900 (4)  

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Algra Johannes te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van 

de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6864 26/1-C, 69 

07-01-1825 

Algra Johannes Tjeerds te Oostdongeradeel  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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Algra Johannes, 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) 



9183 1731 

05-12-1916 

Algra P. gehuwd met Eijermann Grietje, 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) 

8214  1024/19-b 
07-10-1839 

Algra S. A. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor 

Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

7977 148-4 

10-02-1837 

Algra S. H. te Wommels wordt vermeld op een staat van ingekomen Declaraties van Brief en Pakket Porten over het 2e 

half jaar 1836 enz. jaar 1837 (4) 

6383 82       

23-04-1814 

Algra S. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6636 167 
21-02-1815 

Algra S. S.---- Reitsma G. G.  Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman 

G. C. Schoolmeester aldaar deze ingezetenen  en alle hoofden  der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter 
order voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de 

dochter van Binnema B. R.  die het huwelijk met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij  de 

toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken en de neef  Reitsma S. W.  intussen 
kerkvoogd geworden zijn  en verzoeken  Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen  enz. jaar 1815 (7 

9182 24 

06-01-1916 

Algra Sjoerd Jonas,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (3) 

9181 1413 

06-08-1915 

Algra Symen Gerrits,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 159 
00-00-1895 

Algra Tjalling G. 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 1895 (2) 

6271 574-6 

06-07-1816 

Algra Tjeers Jochems, 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) 

5666 5 

00-00-1884 

Algra W.---- Dantuma J. te Driessum en Algra W. te Huisternoord Beurtschippers kondigen aan dat in een poster dat zij per 

1 April een stoombootdienst in werking zullen stellen van Dockum naar  Groningen,  Huisternoord naar Dockum en  

Huisternoord naar  Leeuwarden met vermelding van de  vertrek en aankomsttijden en een tarieflijst door beide getekend 
jaar 1884 (4) 

5666 

 

5 

29-03-1884 

Algra W. Huisternoord Beurtschipper Dokkum   Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1884 

5665 8  
25-11-1880 

Algra Willem Johannes te Oudwoude Schipper van een Trekschuit Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken bereffende deze publikaties 1882-1918 Dossier (5) 

5665 18-11-1880  

akte  8 

Algra Willem Johannes,  Schipper te Oudwoude geeft ter algemene kennis dat hij met zijn Trekschuit vanaf heden van ’t 

Huisternoord onder Oudwoude naar Dockum zal varen,  aanwezig in het dossier een Dienstregeling  wat hij ook in 
advertentie (aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd   jaar1880 (6)  

9180 818 

05-05-1915 

Algra Wolter,  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) 

6259 746-b 
18-07-1815 

Alhama Harmen als vrijwilliger in de Nationale Militie, hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de 
Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene  uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2) 

6259 746-b 

18-07-1815 

Alhoma Ruurd---- Bolgen J. M. Stadsmajoor te Franeker wegens het halen van   Alhoma Ruurd  en Hondema Wiebe op 18 

april enz. , hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene  
uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2) 

6259 746 

18-07-1815 

Alhoma Ruurd---- Sprait Joh’s hij wordt vermeld in een brief van de Schout van Almenum als volgt, dat hij sich so noemde 

maar de schout uit het vermoeden dat hij een Deserteur is en heeft hem laten arresteren door den Veldwachter en dadelijk 

aar Leeuwarden heeft doen overbrengen , en wat betreft Alhama Ruurd en Hondema Wiebe deze zijn insgelijks op last van 
de Schout  in de kaag gevat omdat dat deze in de nacht  van de 16e op de 17e  April door inbraak en doodsbedreiging enz. 

aan het huis van Fennema Sikke Boer onder Midlum verder een heel verhaal wat er is gebeurd enz. jaar 1815 (2) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Alias Dirk, Jager regiment jagers * 06-07-1812 Hoevelaken,  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) 

9126 758 

24-04-1879 

Alice Schoenerschip, Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Aurora met alle gegevens van het schip, de 

lading, van welke haven hij komt (Pensacola), de bemanning is in een sloep gegaan en opgenomen door het schip de Alice 
een Schoenerschip  enz. enz. Gezagvoerder is Smit W. J. te Terschelling wonende en de eigenaar is Fontein Tjalling te 

Harlingen wonende,  jaar 1879 (4) 

6417 176  
3e  

22-04-1817 

Alings Jan 5 is zijn volgNR. 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  Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6675 199 

07-05-1818 

Alix ….?, 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)   

8228 1315-22 
09-10-1839 

Aljens Albert Jans , Sergeant 18e afdeeling infanterie * 13-10-1808 Grooteveen (Oostvriesland) ,  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) 

6026 595 

02-09-1817 

Aljes Berend ---- Everts Hendrik en Aljes Berend   staat vermeld als Voogd  over de zoon van wijlen Jans Dirk en Thies 

Jantje in leven echtgenoten op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

8356 328/27- 9 

03-04-1841 

Alkama H. nr. 20 in wijk I. 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Alkama Harmen 516 Minnertsga is zijn volgNR. 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  

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9183 1827/4 

00-12-1916 

Alkema  Hendrik Jr., Manufactuur te Harlingen,  Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4) 

8108 03-09-1838 

871/1, 34   

Alkema & Co Jan H. Makkum Scheepstimmerlieden, jaar 1838 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Alkema Bauke Hendriks 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) 

6256 353 
13-04-1815 

Alkema Bauke Ymes te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij 
kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en 

dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3) 

6871 22-03-1825 
11/5-C 

Alkema Bouke Hendrik staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale 
Infanterie 1e  waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)  (dossier 

5) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Alkema Doede Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 

3e  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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Alkema Doeke Pieters te Franeker staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 
Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6424 609 

10-12-1817 

Alkema Durk Hendriks 57 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) 

9126 1043-12 

1879/1880 

Alkema Ernestus Henricus te Franeker Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 

jaar 1879 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Alkema Feye,  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) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Alkema Fokje Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen 

van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals 
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

6424 584 

02-12-1817 

Alkema Harmen 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Depot Compagnie hij staat vermeld 

op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

9725 Deel I   
Blz. 31 

00-00-1868 

Alkema Harmen, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 33 

00-00-1868 

Alkema Harmen, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 40 

00-00-1869 

Alkema Harmen, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 44 
00-00-1870 

Alkema Harmen, 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 1870 (2) 

9187 1909-4 

31-12-1918 

Alkema Hendrik fzn. ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 

woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke, 

Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4) 

8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Alkema IJ. B. te Molkwerum 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) 

9414 78, 79, 80 

22-10-1913 

Alkema J. , Terluin J. en Bos R. Gemeente Veldwachters van Franekeradeel  aan hen is ontheffing verleend van artikel 4 

om de aanslagbiljetten enz., verder een lijst van welke diensten deze Veldwachters in deze gemeente worden opgedragen 
zoals o.a. Hondenbelsting innen enz. jaar 1913 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 

Alkema J. H. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 



         radeel uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Alkema J. H. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn 
en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door 

wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 40,3 

22-05-1840 

Alkema J. H. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 
in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8210  958/2 211,4 
17-09-1839 

Alkema J. S. te Boxum, 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) 

8375 708-5_40a 
20-07-1841 

Alkema J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 40  
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Alkema J. te Makkum 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) 

9180 17-02-1915 
330-13 

Alkema Jan Met signalement Veldwachter Franekeradeel jaar 1915 (3) 

9182 07-02-1916 

285/13 

Alkema Jan Met signalement Veldwachter te Achlum Franekeradeel,  jaar 1916 

8364 489-6 
1+10-12 

18-05-1841 

 

Alkema Klaas Pieters staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn 

Arrondissement enz.  jaar 1841 (4) 

6622 2070 
13-12-1813 

Alkema Pieter, correctionele gevangene  ---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief 
Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e 

december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, 

ongeoorloofd gedrag, de gevangenenondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9) 

9186 146 

06-02-1918 

Alkema Pieter, 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 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Alkema S. S. te Gaast staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14,4>> 

27-08-1839 

Alkema S. S. te Gaast 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 188 
00-00-1898 

Alkema Sijbol, Korps Ponteniers, 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) 

9134 1081-40 

14-04-1883 

Alkema Sjoerd H. te Makkum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

8211 988-3, 35 
26-09-1839 

Alkema Sjoerd 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) 

9126 1043-40 

1879/1880 

Alkema Sjoerd, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 206 

00-00-1899 

Alkema Sybolt, 2e Regiment Huzaren, 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Alkema Tjalling 161 Franeker is zijn volgNR. 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  

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Alkema Tjalling 4 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) 

6622 2070 

13-12-1813 

Alkema Tjalling, correctionele gevangene  ---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief 

Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e 
december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, 

ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9) 

8210 966/7 en 

881/14,3>> 
27-08-1839 

Alkema Y. B. te Molkwerum 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) 

9180 264 
06-02-1915 

Alkema Yetze,  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) 



6870 15-03-1825 

34-C  

Alkema Yme Pieters, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie 

Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben 

vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. 

opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

4635 A-1,  26    

29-06-1903  

Alkema Ynte Jans te Makkum, Scheepsbouwer van het schip de Klaas de Wit jaar 1903, betreft rekeningen ingekomen van 

de burgemeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvondsten  in de jaren enz. jaar 

1903 (2) 

9180 420 
05-03-1915 

Alkemade van Antonius Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar1915 (3) 

6242 90 
04-02-1814 

Alkers Simon 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Alkmaar---- Foreest van Z. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan 

reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der 

Domeinen van Alkmaar de heer Z. van Foreest  Jaar 1817 (4) 

5666  1 
00-00-1907 

Alkmaar Packet---- Bosman J. P.Directeur van de Maatschapij Alkmaar Packet deelt mede in een  door hem ondertekende 
brief en een advertentie en in een folder dat  de Dienstregeling voor  de Maand Oktober 1907 van Harlingen –Terschelling-

Vlieland  enz. enz. met vermelding de vertrektijden en de tarieven enz. jaar 1907 (6) 

5666  2 
00-00-1907 

Alkmaar Packet---- Bosman J. P.Directeur van de Maatschapij Alkmaar Packet deelt mede in een  door hem ondertekende 
brief en een advertentie en in een folder dat  de Dienstregeling voor  de Maand Juli 1907 van Harlingen –Terschelling-

Vlieland  enz. enz. met vermelding de vertrektijden en de tarieven enz. jaar 1907 (6) 

5666  3 

00-00-1908 

Alkmaar Packet---- Bosman J. P.Directeur van de Maatschapij Alkmaar Packet deelt mede in een  door hem ondertekende 

brief en een advertentie en in een folder dat  de Zomerdienstregeling 1908 voor  de dienst van Harlingen –Terschelling-
Vlieland  enz. enz. met vermelding de vertrektijden en de tarieven enz. jaar 1908 (4) 

6028 827 

20-11-1817 

Alkmaar staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren 

en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer 
Z. van Foreest  Jaar 1817 (3) 

6040 826 

12-11-1818 

Alkmaar---- Vos de C.  Directeur van het Postkantoor te Harlingen neemt afscheid en vertrekt naar Alkmaar zijn nieuwe 

standpaats als Directeur van het Postkantoor aldaar. Jaar 1818 (1) 

5995 37 
14-01-1815 

Alkmaar, 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) 

5998 405-B 

29-04-1815 

Allardi C. ---- Akademiegebouwen te Franeker een specificatie Begroting van kosten aan der nodige Reparatieen aan ’s 

Lands Akademie Gebouwen te Franeker over de jaren 1815 en aan de woning van voormalige professor (Allardi C. ? Oud 
Hoogleraar)    enz.ook aanwezig een plattegrond van de Academie gebouwen gemaakt door de Conducteur Boling C. in 

1812 getekend in kleur  jaar 1815 (26) 

6628 792 
14-06-1814 

Allardi C. ---- Wassenbergh E., Crane de W.J., Pierson Tholen, Allardi C. en Ens S. geven in een brief te kennen dat zij als 
Professoren der gesupprimeerde Academie van Franeker  alle achtergebleven zijn en zijn nu maar de helft van hun 

Tractement hebben enz. jaar 1814 (13) 

5997 205 en 255 
06-03-1815 

Allardi C. Oud Hoogleraar aan de voormalige Academie te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij 
verzoekt zijn oude post weer te mogen bekleden enz. jaar 1815 (2) 

5997 255 

18-03-1815 

Allardi C. Professor  bewoonde het Academie Huis te Franeker en thans ledig staande niet wederom enz. jaar 1815 (1) 

6383 87      
23-04-1814 

Allardi C. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6070 424-1         

25-05-1821 

Allardi Christ. 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) 

6083 571 + 598 

20-06-1822 

Allardi Christiaan gepensioneerd Hoogleeraar in enz. aan het Atheneum te Franeker is overleden 9 Juni in het huis wijk 

enz.  oud 75 jaar gehuwd met Hagenouw Egberdina en geboren te Groningen enz. enz. dit staat in een document vermeld, 
jaar 1822 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Allardi Christiaan, 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) 

6019 81 blz.  

47 t-m 51 

05-02-1817 

Allardi Christiannes en Tholen van Jacobus Piers professoren aan de Hogeschool te Franeker, zijn naam komt voor als 

ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , 

Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  
Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude 

Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn 

gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) 
dossier (48) 

6625  339 

05-03-1814 

Allardi G. wordt vermeld in een document  van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2) 

6243 191-15 
06-03-1814 

Allardus Paulus, 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) 

5984 125, 125b-3 

16-02-1814 

Allart J. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken 

dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

5984 125, 125d-1 

16-02-1814 

Allart J. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter 

noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 



5984 125, 125b-1 

16-02-1814 

Allart J. Boekverkoper, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter 

noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6028 810 

13-11-1817 

Allegra Jeltje W. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van 

gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

7984 22-03-1837 
79, 287/8 

Allema Jan Klazes Suawoude, Veldwachter te Suawoude, jaar 1837 

6383 82       

23-04-1814 

Allema K. H. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Alleman Jetse Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens 

het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

8092 05-06-1838 

61,  544/1 

Allen A. Rotterdam Schipper op de Piet...... , jaar 1838 

7977 145-11, 3 

10-02-1837 

Allen Hendrik Jans Schutter te Leeuwarden Onderwerp: door de heer Smit H. Heel en Vroedmeester is een verklaring 

afgegeven dat Allen Hendrik Jans onder behandeling van hem is en dat hij niet in staat is om enz. jaar 1837 (5) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Allen Thos N. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT 

CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6683 2 deel 2, 8 

04-01-1819 

Allen van J. te Veessen 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) 

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

Allen van J. te Veessen, 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 8 

06-02-1824 

Allen van J. te Veessen, 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 

6709 36 deel 2   
blz. 8 

16-01-1822 

Allen van J. te Veessen, 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 6 
04-01-1819 

Allenvan J. Predikant te Veessen tot Classificaal Secundus 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) 

6864 2-A 

13-01-1825 

Aller  van P. R. te Elsenem en aldaar tot Nederlandschen Vice Consul benoemd jaar 1825 (1) 

6258 630-37 
17-04-1815 

Allerts Cornelis,   Coevorden van A.,   Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   een jaar huur van enz.  
Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  

komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens 

de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg 
onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. 

enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6633  1457 +1458 

laatste blad 

reglement 
19-11-1814 

Allerts Dirk St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn 

naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te 

kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en 
goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. 

jaar 1814 (51) 

6840 36-A  

blz. 30 
22-04-1824 

Allerts Jan de weduwe Arbeidster van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 
hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6251 1092 
09-11-1814 

Allerts Jan de weduwe, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter 
bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van 

Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16) 

6640   544,31v 

15-06-1815 

Alles Aalk te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van 

Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 
(4) 

6838 7-A bijl.  1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Alles Aaltje, 320 is het gevangen (order) NR. 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) 

6651  209 

01-05-1816 

Alles Emijlius---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun 

pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door 
Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje 

geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) 



verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en 

Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma 

Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma 

H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document 
van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze 

Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks 

Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers 
Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., 

Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

3622 Dossier  
A-2 

30-12-1837 

Alles Gerben---- Postmus Albert Jelles wonende te Augustinusga, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en 
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Benedictus Jans Benedictus en Postmus Jelle 

Alberts ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende 

landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de 
Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 

1838-1843 dossier (59) 

3622 Dossier  
A-1 

30-10-1832 

Alles Gerben---- Wal van der Tjerk Lammerts wonende te Gerkesklooster, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE 
perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles eerder genaamd Jan Ooms met als borg Benedictus 

B. J. en Sijtsema H. J. aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij 

behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het 
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken 

aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Alles Gosse Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6631 1066 
02-09-1814 

Alles Harmen geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over 

Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is 

geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer 
Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes 

wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en 

dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. 
enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6692 274 

Wymbrits. 

28-09-1819 

Alles Hendrik de weezen te Heeg, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, 

Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals 

hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen 
Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6) 

6632 1276  

3e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Alles Hotse, ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 

Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag 
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6418 248-C 1e bat  
13e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Alles Jan Jansen * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 
Commanderende het  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) 

6843 30-C 
gehuwdenD 

21-05-1824 

Alles Jan Janssen, 938 als volgNR., 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Alles Jan Janzen 897is 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) 

6285 1247- 13 

18-12-1817 

Alles Jan, 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) 

6383 65 

02-04-1814 

Alles Johannes 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 

6868 22-02-1825 
29-C 

Alles Jurjen Janssen staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 

kolommen met informatie) Jaar 1825 (2) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Alles Meindert Jans 502 Leeuwarden is zijn volgNR. 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  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6378 79 

22-12-1813 

Alles Pieter---- Bosgra Jan Tietes te Oostermeer, aan hem is door de Veldwagter opgezonden een enz. enz. omdat hij een 

heel geschikt paard heeft maar dat gemelde de Veldwagter als antwoord gaf  zeg tegen de Maire Tjepkema P. A. (Pieter 

Alles) dat ik niet met mijn paard kom enz. wat nu met dezer man?? Enz. jaar 1813 (2) 

6633  1396 
09-11-1814 

Alles Rinze,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) 

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

Alles Tjalling 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) 



15-09-1814 

6257 410-12 

28-04-1815 

Alles Yttje Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Alleweireldt J. te Brugge, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  

houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek 
en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Allexis Elisabeth 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) 

6035 436 

12-06-1818 

Alma  S. ,   hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Alma (Allema? LE is toegevoegd) Jan Klases173 Suawoude  is zijn volgNR. 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  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot 
verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6038 648 

01-09-1818 

Alma ….? 1e  Commies ten kantore bij de Gouveneur van Friesland, wordt verder in genoemd de Heer Meinsma ….?  

onderwerp een bedrag van fl. 104.=  getekent door de minister van Justitie van Maanen ….? jaar 1818 (5) 

6043 104 
12-02-1819 

Alma ….? Betreft de rekening van de verkoop van Corenten en Sumak dit document is getekend door de Strandvonder van 
Schiermonnikoog Fenenga R. M. jaar 1819 (1) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Alma ….? 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) 

6261 888 

09-09-1815 

Alma ….? Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene 

uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Tietjerkste- 
         radeel 

Alma A. de tijdelijk waarnemende Secretaris van de Grietman Sminia J. B. van Tietjerksteradeel  ondertekend de 

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) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Alma A. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 
de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Alma A. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Alma A. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn 
en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en 

door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 36,1 

22-05-1840 

Alma A. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 
in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 

de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6072 590 
20-07-1821 

Alma A. W.---- Bosch van den M.  en Alma A. W.  Hun declaratie is ontvangen wegens Druklonen voor de aanbestedingen  
enz.  wegens het  beplanten en onderhouden  enz.  jaar 1821 (2) 

8364 498/10, 16 

21-05-1841 

Alma Adrianus staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR. en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5 

8257  70/1, 36 

21-01-1840 

Alma Adrianus van Tietjerksteradeel, het betreft de benoeming van de leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 

Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Alma Adrianus, 127 als volgNR., 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) 

8093 565/6 
11-06-1838 

Alma Bernardus Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Sergeant-majoor Overleden te Semarang (Id) 
1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Alma Bernardus, 128 als volgNR., 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) 

9126 812-6 

08-05-1879 

Alma D. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Sneek met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Alma E. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Alma E. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6271 574-4 

06-07-1816 

Alma Eelkjen Jans, 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) 



9180 264 

06-02-1915 

Alma Gerke,  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) 

6055 150 

29-02-1820 

Alma H. W.  , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6034 376 
22-05-1818 

Alma H. W.  Betreft  een declaratie betaald aan Ypey Fredrik (   hij wordt  zich onverwijld te melden bij  de Z. K. 
Hoogheid den heere  Prince Frederik om hem te overhandigen  een gesloten Missive en het antwoord enz. enz. ) jaar 1818 

(5)   

6032 160 
06-03-1818 

Alma H. W.  Hij heeft uitbetaald de verblijfs en reiskosten van Ypey F.  enz. jaar 1818 (2) 

6056 224 

28-03-1820 

Alma H. W. ,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6063 682 
03-10-1820 

Alma H. W. ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1) 

6063 767 

31-10-1820 

Alma H. W. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6068 
 

225 
21-03-1821 

Alma H. W. ,  Onderwerp: een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken ten zijne gunste met vermelding 
van bedragen enz. jaar 1821 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Alma H. W. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  Ordonnancie 

enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6045 285 

26-04-1819 

Alma H. W. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie 

enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2) 

6051 

 

749 

18-10-1819 

Alma H. W. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van  Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouverneur van Vriesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1)2) 

6058 386 
29-05-1820 

Alma H. W. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6068 

 

251 

31-03-1821 

Alma H. W. , hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en 

Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2) 

6048 462 
14-07-1819 

Alma H. W. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat fl. 3720.=  jaar 1819 (1) 

5985 191 

16-03-1814 

Alma H. W. Chef bij de Div. van Financien----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide 

genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van 
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3) 

6871 23-03-1825 

10-A 

Alma H. W. een ambtelijke brief jaar 1825 (2) 

6063 754 
26-10-1820 

Alma H. W. Een lijst met ontvangen gelden van de Gemeenten en Steden in Friesland ten behoeve van het afgebrande dorp 
Beilen Prov. Drente enz. jaar 1820 (3) 

6056 203 

21-03-1820 

Alma H. W. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6061 546-5 
08-08-1820 

Alma H. W. Eersten Commies hij ontvangt ter restitutie f. 6.35 wegens enz. wordt vermeld in: Aebinga van Humalda 
Idsert. Gouverneur van Vriesland  wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 

(7) 

6027 761 
28-10-1817 

Alma H. W.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en Alma H. 
W. voor  geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, Brouwer 

J. W.  voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie van 

arbeidslonen , , Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, 
Proost J. voor druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2) 

6054 56 

25-01-1820 

Alma H. W. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1) 

6031 135 
24-02-1818 

Alma H. W. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen 
bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6072 531 

04-07-1821 

Alma H. W. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 

Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te 

doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2) 

6046 364 

26-05-1819 

Alma H. W. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie 

enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6034 365 

18-05-1818 

Alma H. W. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 

6051 718 

06-10-1819 

Alma H. W. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6255 300- 2 

24-03-1815 

Alma H. W. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  

(3) 

6040 850 

24-11-1818 

Alma H. W. Onderwerp een ordonnancie van fl. 42   Jaar 1818 (1) 

6066 

 

22 

09-01-1821 

Alma H. W. Onderwerp een Ordonnantie van fl. 3190.= en fl. 431.=,   jaar 1821 (2) 

6085 764 

13-08-1822 

Alma H. W. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 15.=   voor uitbeaalde trekpeningen enz. jaar 1822 (2) 

6038 690 
16-09-1818 

Alma H. W. Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6059 461 

27-06-1820 

Alma H. W. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten 

bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  1820 (2) 

6003 793-2 
13-09-1815 

Alma H. W. staat vermeld op een document verschuldigde leges op de Betaalsrol, gevoegd bij de enz. jaar 1815 (1) 



6006 1001 

27-12-1815 

Alma H. W. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde 

Leges op de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2) 

6032 195-11-18 

21-03-1818 

Alma H. W. te Leeuwarden een aan hem gerichte brief van Visser Barend & zoon betreffende  de kosten enz van de 

vergane schepen en de proces verbalen die nog bij eerstgenoemde zullen liggen enz. jaar 1818 (8) 

6255 300-2 
24-03-1815 

Alma H. W. voor Staatsbladen   is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op 
het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente 

Holwert jaar 1815 (3) 

6014 519 
17-08-1816 

Alma H. W. voor uitbetaalde briefporten, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een 
uitbetaling met het bedrag  op enz. jaar 1816 (1) 

6021 203 

05-04-1817 

Alma H. W. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 

Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien NR. 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor 

uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

6021 203 

05-04-1817 

Alma H. W. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 

Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien NR. 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor 

uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

6869 01-03-1825 

15, 16-A 

Alma H. W., bij hem zijn de gelden van de collecte voor de Watervloeden van febr. j.l. gestort ten bedrage van f. 5191,98 

enz. jaar 1825 (3) 

5986 271 

13-04-1814 

Alma H. W., hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement 

gearristeerd bij besluit van enz.  jaar 1814 (2)   

6872 01-04-1825 

19-A 

Alma Hendrik Willem wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter 

Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der 

betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8) 

6872 31-03-1825 
16-A 

Alma Henrik Willemhij staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6054 56 

25-01-1820 

Alma Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1) 

8214  1027/16 
bl. 3 nr. 463 

07-10-1839 

Alma J. K. 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) 

8375 708-5_25a 
20-07-1841 

Alma J. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6424 584 
02-12-1817 

Alma Jan Klazes 7 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

5982 1752 

13-12-1813 

Alma Jan vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

9180 42 

07-01-1915 

Alma Kornelis,  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) 

6036 529, a, b,  

1 t/m 16 

21-07-1818 

Alma N. W.  1e  Commies komt voor op de rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van Aebinga van Humalda 

Idsert, Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1818  (13) 

6403 17 

10-01-1816 

Alma S. (Samuel) Schout van de Gemeente Tzum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld de betaling van de door hun betaalde paarden enz. jaar 1816 (1) 

6395 457 

13-05-1815 

Alma S. (Samuel) Schout van de Gemeente Tzum ondertekend  navolgend document>>>>vermeld in een document 

betreffende 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) 

6409 317 + 317A 

26-08-1816 

Alma S. (Samuel) Schout van de Gemeente Tzum ondertekend een brief betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 

het rquest van Donia J. J.  retourneerd enz. Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend ook 

voor afschrift Conform enz. jaar 1816 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Alma S. , 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) 

6426 49 
31-01-1818 

Alma S. A.  Assessor van de Grietenij Franekeradeel wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche 
Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld enz. jaar 1818 (3) 

6641  642 

31-07-1815 

Alma S. A. (Samuel A.) Schout van Tzum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bekker B. 

(Bernardus) Predikant te Peins en Zweins zijn request waartegen bedenkingen zijn en daarover een door Beijma thoe 

Kingma en Swart de J. ondertekende brief enz. jaar 1815 (6) 

6417 186 

03-05-1817 

Alma S. A. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden 

der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz. 

jaar 1817 (3) 

6419 286 

30-06-1817 

Alma S. Assessor in de Grietenij Franekeradeel is door Z. M. de Koning benoemd en aangesteld tot Lid van de Militie raad 

over de Kantons 1-8 in de Provincie Vriesland  en plaatsvervanger bij den zelfden raad Mr. Wierdsma J. D.  aan welken bij 

deze ontslag wordt verleend en als plaatsvervanger van de heer Alma S. de Heere Westenberg C. (Christiaan) Grietman van 
Ferwerderadeel enz. jaar 1817 (3) 

6644  819 

07-10-1815 

Alma S.---- Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Berg van den Pieter Meintes Provisionel Schoolonderwijzer in de Bovenknijpe tot 



Schoolonderwijzer te Ried en Boer tevens dat hij als Organist kan fungeren document ondertekend door Alma S. Schout, 

Anema Wijbe M., Nicolay R., Bonnema Tiete en Wiersma Jan Takels allen Gecommitteerden uit de Ingezetenen van Riedt 

en Boer enz. jaar 1815 (4) 

6056 203 
21-03-1820 

Alma S. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6064 

 

849-2 

30-11-1820 

Alma S. hij staat vermeld in een document  8 kolommen inhoudende  betaling der Ordonnancieen jaar 1820 (1) 

6045 285-b 
26-04-1819 

Alma S. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. 
met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6395 457 

13-05-1815 

Alma S. te Schalsum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Alma Samuel , 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) 

6624 231 

08-02-1814 

Alma Samuel A. schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij is ontslagen uit de 

post van Maire der Gemeente Tjum en volgens desselfs besluit als Schout aldaar is aangesteld en wil voordragen Hilarides 

M. S. (Marten Sytzes) tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz.. jaar 1814 (2) 

6087 1000  
+1012 

26-10-1822  

Alma Samuel Adrianus 48 jaar--- Klas van der Willem Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker, wegens zijn 
overlijden op 2 oktober 1822 is zijn post vacant en de volgende personen worden voorgedragen  Alma Samuel Adrianus 48 

jaar, Bogstra Jan  51 jaar, Jellema Dirk 33 jaar (een document met 4 kolommen informatie) enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1150 
09-12-1822 

Alma Samuel Adrianus, Hij staat op een lijst (met 7 kolommen info)  van voordracht,  wegens het overlijden van Klas van 
der Willem is de vacature van de Plaatsvervanger van den Vrederegter te Franeker vacant enz.  jaar 1822 (2) 

6830 27-C 

21-01-1824 

Alma Samuel Assessor in de Griuetenij Franekeradeel staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods 

Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7) 

6830 27-C 
21-01-1824 

Alma Samuel Assessor in de Griuetenij Franekeradeel staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods 
Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7) 

6070 424-1           

25-05-1821 

Alma Samuel 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Alma Samuel Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6090 35 

10-01-1823 

Alma Samuel---- Taekema J. F., hij is benoemd tot Vrederechter kanton Beetsterzwaag i.p.v. Arendsz F. Die overleden is 

en benoemd tot plaatsvervanger kanton Franeker Alma S. (Samuel) assessor in de Grieteny Franekeradeel i.p.v. Klas van 
der W. die overleden is enz. jaar 1823 (1) 

6090 43 

14-01-1823 

Alma Samuel, hij is benoemd  als plaatsvervanger in het vredegerecht kanton Franeker i.p.v. de overleden Klas van der W. 

jaar 1823 (1) 

6082 453 

03-05-1822 

Alma Samuel, 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) 

8285 615-2, 25,1 
19-06-1840 

Alma T. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Alma T. 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Alma Taeke,  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) 

6033 305 

29-04-1818 

Alma te Leeuwarden , Nagtegaal & van der  Laag  Onderwerp: een verzoek tot eindelijke betaling enz. jaar 1818 (1) 

6005 938 blz. 4 

30-11-1815 

Alma Zake Sjoerds 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Alma Zake Sjoerds 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 NR.  36 

6717 19  

00-00-1823 

Almans ,Johanna Petronella,  Dijkstra Tjalling Franzes te St. Jacoba Parochie, betreft zijn voorgenomen huwelijk met 

Johanna Petronella Almans van Breda, dat hij de bewijsstukken voor zijn huwelijk niet voor elkaar kan krijgen, en hij wil 

huwen, ook al om zijn drie kinderen te wettigen jaar 1823 (2) 

6249 795 
24-08-1814  

Almenum een gemeentelijkstuk getekend door het plaatselijk bestuur van Almenum  betreft; Boslanden, Tichelwerken, 
Kalkwerken, Fabriekmolens, Turf en meerdere onderwerpen Jaar 1814 (7) 

6098 929 

27-09-1823 

Almenum---- 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) 

8381 845/9 

27-08-1841 

Almenum------ Nauta Petersz , Medicinale Doctor te Harlingen hij geeft kennis dat de natuurlijke kinderpokken door hem 

geconstateerd zijn in een huis te Almenum, en hetzelfde in Sexbierum geen voortgang heeft gehad en geen sterfgeval. Jaar 
1841 (1) 

6098 834 

01-09-1823 

Almenum----Molens, een stuk van de Grietman van Franekeradeek aan  de controleur Spree van de directe belastingen te 

Harlingen Onderwerp: het onderhoud  van verval enz. enz. jaar 1823 (4) 

5995 37 
14-01-1815 

Almkerk, 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Aloberts Jacob 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) 



6019 118 

22-02-1817 

Alowijn ….?---- Siderius ….? Inspecteur der Belastingen  over het Arr. Heerenveen, Speelman Wobma ….? Arr. en 

ordinaris Ontvanger der Belastingen op het Heerenveen, Meinardie ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen te Strobosch 

en Alowijn ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen op Terschelling zij moeten nog de eed afleggen en worden daarop 

aangesproken enz. verder genoemd de heer Alowijn ….? te Noord Holland jaar 1817 (1) 

6240 1079-a 

29-11-1813  

Alpes.---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga W. 

D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien 

zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit 
document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer 

Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6683 2 deel 2, 2 

04-01-1819 

Alphen van ….? (Mr.) te Leiden 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) 

6709 36 deel 2   

blz. 9 
16-01-1822 

Alphen van ….? (Mr.) te Leyden, 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 2 

04-01-1819 

Alphen van ….? (Mr.) tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6709 36 deel 2   
blz. 21 

16-01-1822 

Alphen van ….? te  Dongen, 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 
16-01-1822 

Alphen van ….? te Dongen, 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 10 

06-02-1824 

Alphen van A. J. te Dongen, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 21 

06-02-1824 

Alphen van A. J. te Dongen, 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 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 
06-02-1824 

Alphen van D. te Leyden, 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 

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 
06-02-1824 

Alphen van D. te Leyden, 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 

6709 36 deel 1 
blz. 7 

16-01-1822 

Alphen van D. te Leyden, 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) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Alphen van Johannes, Marinier korps mariniers * 07-11-1820 Rotterdam,  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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
       madeel 

Alphers J. te Dronrijp 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Alra Keimpe, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 

8374 694/11 

15-07-1841 

Alring  Hesselink Beerend ---- Hesselink Beerend Alring, Wijnkoper te Sneek een handgeschreven brief met zijn 

handtekening verzoekt vergunning om een Entrepot in Wijnen te Sneek op te richten en de beslissing  enz. jaar 1841 (9) 

6041 920 
29-12-1818 

Alring B.  ----- Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te Sneek 
gedurende 1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B.  Attema A. E.,  Warren W. G.   

Nijland J.  , Napjus H.  Haga van A. B. , Noyon P.  En gegund aan Cambach Poulus jaar 1818 (4) 

6682 520 

00-00-1818 

Alring B. (Berend) Aanstelling als  Burgemeester  van  Sneek (5) jaar 1818 



6669 415-d 

29-10-1817 

Alring B. (Berend) Burgemeester van Sneek (treed af 2 januari 1819) 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) 

6669 415-d 

29-10-1817 

Alring B. (Berend) Lid van de Raad van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de 

Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden 
(21) 

6045 214 

05-04-1819 

Alring B. (Berend) Onderwerp :Ambtshalve,  jaar 1819 (2) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

Alring B. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Woudsend in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6416 157 

21-04-1817 

Alring B. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat de gehuwden binnen 8 dagen de bewijzen van het huwelijk moeten tonen enz. jaar 1817 (2) 

6416 1660 
17-04-1817 

Alring B. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er geen 
manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6417 197 

16-05-1817 

Alring B. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland,  Ferwerda Rinke 

Atses betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6623 77 
02-01-1814 

Alring B. Schrijft en ondertekend  een brief aan de Commissarissen Generaal in het departement van Vriesland: Ik zoude 
mijne onveranderlijke Zugt en Eerbied voor het Doorlugtig Huis van Oranje Nassau moeten verzaken  en de deelnemenste 

gevoelens voor een Vorst moeten onderdrukken enz. jaar 1814 (1) 

6070 424-2 
25-05-1821 

Alring Beerend 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Alring Beerend, 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) 

6864 20-A 

04-01-1825 

Alring Berend---- Bleeker Alida en Hesselink A. met terugzending van hun Request met vrijsteling van boete door hen 

verbeurd enz. enz.  i.v.m. de successie van de nalatenschap van hun oom Alring Berend  in leven te Sneek en aldaar 
overleden op enz. enz.  het zuivere saldo van zijn nalatenschap is fl. 203.386- 91/2 na aftrek van enz. enz jaar 1825 (1) 

6869 26-02-1825 

5-A 

Alring Berend---- Bleeker Alida, echtgenote van Hesselink Abraham Olieslager te Sneek verzoekt kwijtschelding van van 

een bote betreffende het niet op tijd aangeven van een memorie van aangifte der nalatenschap van Alting Berend overleden 

3 januari 1824 te Sneek enz. jaar 1825 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Alring Berend Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

Alring Berend wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 
Raad van Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

Alring Berend wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 
Raad van Sneek en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-H        

05-01-1816 

Alring Berend wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 
Raad van Sneek enz. jaar 1816 (2) 

6647 6-H        

05-01-1816 

Alring Berend wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 

Raad van Sneek en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Alring Berend, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Alring Berend, 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) 

8375 708-5_34 

20-07-1841 

Alring Hesling B. te Sneek staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. 

(Steven)  Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni  enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Alring Hesling B. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 

1841 (3) Gehele provincie (122)  

6830 15-A_d 
17-01-1824 

Alstein Hendrik Johannis te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in 
boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. 

jaar 1824 (2) 

6830 15-A_d 

17-01-1824 

Alstein Hendrik Johannis te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in 

boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. 
jaar 1824 (2) 

6426 83 

17-02-1818 

Alstein Poulus wordt vermeld op een Generale Nominative Lijst der Manschappen met 12 kolommen info als bijlage van 

een brief   de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Alstorhuis Hendrik Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Alstorphius H. , 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) 



6070 424-1    

25-05-1821 

Alstorphius H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

7977 148-21 
10-02-1837 

Alstorphius Hendrik---- Gaspard Louis Adrien Graaf van Limburg Stirum enz.  gecompareerd Bonnes Jan oud 55 
jarenTimmerman te Kollum en Keuning Andries 38 jaar Timmerman aldaar geburen der overledene welke ons verklaard 

hebbende dat Alstorphuis Willem Gerard oud 80 jaren zonder beroep te Kollum weduwnaar van Gerbens Pietje geboren te 

Appingadam en zoon zijner wijlen ouders Alstorphius Hendrik en Wastenberg Anna Maria op den 19e dag der maand 
januari in den huizing NR. enz. te Kollum is overleden enz. jaar 1837 (4) 

6385 138 

06-07-1814 

Alstorphius Hendrik te Collum 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) 

6278 195-5 
20-02-1817 

Alstorphius Hendrik, Koopman 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 huisNR. staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6402 

 

922-1+5 

09-12-1815 

Alstorphius 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) 

7977 148-21 
10-02-1837 

Alstorphius Willem Gerard---- Gaspard Louis Adrien Graaf van Limburg Stirum enz.  gecompareerd Bonnes Jan oud 55 
jarenTimmerman te Kollum en Keuning Andries 38 jaar Timmerman aldaar geburen der overledene welke ons verklaard 

hebbende dat Alstorphuis Willem Gerard oud 80 jaren zonder beroep te Kollum weduwnaar van Gerbens Pietje geboren te 

Appingadam en zoon zijner wijlen ouders Alstorphius Hendrik en Wastenberg Anna Maria op den 19e dag der maand 
januari in den huizing NR. enz. te Kollum is overleden enz. jaar 1837 (4) 

6089 1194  blz. 6 

23-12-1822 

Alstorphuis Hendrik te Kollum 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) 

6080 235 
05-03-1822 

Alstorphuis Hendrik te Kollum, hij is benoemd als zetter der belastingen te Kollum , jaar 1822 (3) 

6100 1215-5v 

29-11-1823 

Alstorphuis Hendrik wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Kollum enz. enz. 

jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6401 
 

859-1+6 
10-10-1815 

Alstorpius Hendrik 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  No. 1 geformeerd  in de 

Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

8285 615-2, 5-1 

19-06-1840 

Alta  ….? te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8285 613-4 
18-06-1840 

Alta A. J.  secretaris der Grietenij Barradeel te Sexbierum een document strekkende een kwijtschelding eener boete van f. 
25 wegens overtreding enz. jaar 1840 ( 3) 

8356 328/27-9 

03-04-1841 

Alta Dirk J. 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) 

6089 1195       
23-12-1822 

Alta E. (Eelco---- Napjus L. (Leonardus), Predikant Hervormde Gemeente te Holwerd Onderwerp wegens zijn hoge 
ouderdom van 73 jaren en meer dan 50 jaren in 5 verschillende gemeente (worden genoemd) zijn pensioen van fl. 1500.= 

enz. enz. wordt ook genoemd  ds. Alta E. (Eelco) jaar 1822 (3) 

8386 951/2 

25-09-1841 

Alta E. J. Onderwerp: Boete op de Registratie jaar 1841 (5) 

8375 708-5_5b 

20-07-1841 

Alta E. J. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. 

Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Alta E. J. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 

1841 (3) Gehele provincie (122) 

9725 Deel 2  

08-07-1878 

 

Alta J. Harlingen Schip de Baudina, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 

gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 
varen en de bestemming daarvan, 08-07-1878 

9725 Deel 2  

11-03-1878 

 

Alta J. Harlingen Schip de Baudina, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 

gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 
varen en de bestemming daarvan, 11-03-1878 

 

9725 Deel 2  
12-05-1877 

 

Alta J. Harlingen Schip de Baudina, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 
gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 

varen en de bestemming daarvan, 12-05-1877. 

9725 Deel 2  

13-05-1878 

 

Alta J. Harlingen Schip de Baudina, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 

gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 
varen en de bestemming daarvan, 13-05-1878 

9725 Deel 2  

18-07-1877 

 

Alta J. Harlingen Schip de Baudina, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 

gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 
varen en de bestemming daarvan, 1860-1902. 



9725 Deel 2  

31-08-1877 

 

Alta J. Harlingen Schip de Baudina, wordt vermeld in de registers van nog dienende militiepligtigen die vergunning hebben 

gekregen het land tijdelijk te verlaten omdat ze zeevarende of visser zijn, met vermelding van gemeente waar en de datum 

waarop de vergunning is afgegeven, het legeronderdeel waarbij zij dienen, het lichtingsjaar en soms het schip waarop ze 

varen en de bestemming daarvan, 31-08-1877 

6245 386 

08-05-1814 

Alta Jacobus C. , hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te 

hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4) 

9183 756 

03-05-1916 

Alta Jacobus,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 36 

00-00-1869 

Alta Jacobus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 42 

00-00-1870 

Alta Jacobus, 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 1870 (2) 

9725 Deel I,  
48, 52 

00-00-1871 

Alta Jacobus, 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) 

6095 541 
24-06-1823   

Alta Johannes ,Scheepstimmerman met zijn broer Alta Pier te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van 
Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot 

ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te 

maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

6632  
 

  

1316  
lijst 2_L. 

22-10-1814 

Alta Johannes D. 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) 

8356 328/27-9 

03-04-1841 

Alta Lieuwe J. 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) 

8383 883/17 

07-09-1841 

Alta Lieuwe,  veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3) 

8280 526-1, 40,1 

22-05-1840 

Alta P. D. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 40,3 

22-05-1840 

Alta P. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6095 541 

24-06-1823   

Alta Pier ,Scheepstimmerman met zijn broer Alta Johannes te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van 

Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot 
ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te 

maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

8379 796-5 
13-08-1841 

Alta Pier D.----Huizinga Auke Jans;  betreft het benoemen van een rijksschatter der belastingen, komen ook in voor  Alta 
Pier D., Werf van der Hendrik Koopman te Bolsward, met hun handtekeningen en  Kingma Marten,   jaar 1841 (9) 

6632  

 

  

1316  

lijst 4-L. 

22-10-1814 

Alta Pier Dirks 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) 

6868 21-02-1825 
14-A 

Alta Pier Dirks, Onderwerp: antwoord op zijn request dat hij zijn Houtzaagmolen tot een Koornmolen wil veranderen en 
omdat hij is staande ter goede naam en faam zijn er geen redenen bekend enz. jaar 1825 (2) 

6277 30-6 

09-01-1817 

Alta Pier Durks 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Alta Tjipke,  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) 

6095 538 

24-06-1823   

Altema Tieko hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen te Woudsend jaar 1823 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Alten Roelof  Oldemarkt 253 is zijn volgNR. 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  
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6258 574 

07-06-1815 

Altena  ….? de weduwe, 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) 

5666 
 

3 
27-07-1911 

Altena  Christiaan te Makkum schipper , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6384 131 

18-6-1814 

Altena (een Herberg)---- 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  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) 

6284 1119-18,  
29,30 

03-06-1817 

Altena ….? De Commissaris op rekening van verponding over 1810 en 1811 komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw 
benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van 

Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den 

laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (3) dossier (36) 

6261 888 
09-09-1815 

Altena ….? De weduwe   Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  
onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

6254 140-B-blz. 25 

17-01-1815 

Altena ….? 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. 

6242 112 

17-02-1814 

Altena ….? de weduwe,  voor Druklonen staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz. voor de 

Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3) 

5984 125, 125F-1 
16-02-1814 

Altena ….? De weduwe, wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues 
depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4) 

6281 484-6 

11-04-1817    

Altena ….?, de weduwe komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van 

Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. 
jaar 1817 (6)  dossier (13) 

8375 716-3_1D 

22-07-1841 

Altena Aaltje 03-08-1834 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) 

3698 B-15, 28-41 

15-02-1832 

Altena Aaltje P. , 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) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Altena Aaltje P. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

9414 133 

14-09-1914 

Altena B. te Kortehemmen hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en 

zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1) 

6381 136 nr. 186  

4e kolom 
17-03-1814  

Altena Bonne Wiebes te Beetsterzwaag, 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) 

6382 20 nr.  186 

29-03-1814 

Altena Bouwe Wiebes ----Bouda Lammert plaatsvervanger van Altena Bouwe Wiebes staat vermeld op een lijst van 

personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 
vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6830 18-A blz. 35 

21-01-1824 

Altena C. J. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6830 18-A blz. 35 

21-01-1824 

Altena C. J. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

5984 125, 125b-1 
16-02-1814 

Altena C. L. de weduwe, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter 
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

5984 125, 125b-6 

16-02-1814 

Altena C. L. de weduwe, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter 

noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

5984 125, 125d-1 
16-02-1814 

Altena C. L. de weduwe, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 
1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6255 300- 2 

24-03-1815 

Altena C. L. wed. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 

1815  (3) 

5666  3 
00-00-1911 

Altena Christiaan te  Makkum kondigt in een advertentie  en brief door hem getekend aan,  een Dagelijkse dienst tussen 
Makkum en Workum plaatsruimte voor 10 personen met het Motorschip de “ Ida” enz. jaar 1911 (3) 

6072 581 

17-07-1821 

Altena J. P. E. Te Harlingen staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door 

de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Altena Jan Douwes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte 
inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant 

Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij 

in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema 
Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te 

vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd 

zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren 
gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

5996 151-a, rij 1   

20-02-1815 

Altena Johannes Petrus Epeus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding 

van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6010  
 

268  
30-04-1816 

Altena Johannes Petrus Epeus thans ontvanger te Ferwerd,  zijn benoeming tot ontvanger der belastingen te Harlingen i.p.v. 
de overl. Wentholt Ludolf Reinier en tot ontvanger te Ferwerd,   benoemd  Meijnet D. C. te Amsterdam wonende, laatst 2e 

luitenant bij enz. enz. jaar 1816 (7) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Altena Maria S., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (5) dossier (11) 



3700 15-C, 1-8 

04-02-1837 

Altena Marijke  Pieters, 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) 

3699 A-15  
15-02-1834 

Altena Marijke P. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

3700 15-A 

31-01-1835 

Altena Marijke Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 15-B, 1-10 

03-02-1836 

Altena Marijke Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3699 A-15  
15-02-1834 

Altena Pieter S. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

3698 B-15, 28-41 
15-02-1832 

Altena Pieter Sipkes, 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) 

3700 15-A 
31-01-1835 

Altena Pieter Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 15-B, 1-10 

03-02-1836 

Altena Pieter Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals 

de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3700 15-C, 1-8 

04-02-1837 

Altena Pieter Sipkes, 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) 

9182 24 
06-01-1916 

Altena Sibbele,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(3) 

9183 1731 
05-12-1916 

Altena Sibbele, 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) 

6020 167 

18-03-1817 

Altena van .? Y. schrijft en ondertekend een brief als Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Harlingen aan de 

gouverneur van Vriesland betreffende een attestatie van de heer Smith ….? dat de acte van onvermogen van Gelinde Pieter 

Comies van de 3e klasse gestationeerd te Termunsterzijl met een eerbiedig verzoek enz. om arrest op zijn tractement te 
leggen wegens de situatie van zijn huisgezin waarin zig thans bevinden vrouw en zeven zo goed als naakte kinderen die 

door de ondersteuning van eenige mensen vrienden enz. enz. jaar 1817 (2) 

6671 54 deel 2 
blz. 20 

22-01-1818 

Altena van ….? Garnizoens Predikant te Brugge Secundi van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. 
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) 

6383 84      

23-04-1814 

Altena van ….? Mevrouw de weduwe te Leeuwarden Omdat zij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij 

vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 

Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 
(6) (Dossier 26) 

6011 274 

06-05-1816 

Altena van C. L.  de weduwe een document betreffende ondertekening en de Algemeene Rekenkamer jaar 1816 (1) 

6259 648 -651 
02-05-1815 

Altena van C. L. de weduwe te Leeuwarden er wordt vermeld dat zij geen pretensie op de gemeente Rauwerdt heeft  
onderwerp: een tegoed van fl. 1.8 voor het inbinden van de registers van de burgerlijke stand enz. en een brief van de 

schout der gemeente Marrum en de schout van de gemeente  Heeg  en de Schout van de gemeente Koudum   aan de 

gouveneur dat het hem bevreemd dat hij dit nog moet betalen enz. jaar 1815 (4) 

6255 300-2 
24-03-1815 

Altena van C. L. de weduwe voor het Innaijen der Registers is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat 
wegens betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor 

den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Altena van der F. , 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Altena van der Frans Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6012 346 en 353 

19-06-1816 

Altena van E. J. P.---- Meijnet D. C.  door  zijn wegblijven bij het afleggen van de eed is en hij de  opvolger van Altena van 

E. J. P. is  moet deze enz. jaar 1816 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Altena van H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Altena van H. W. , 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) 

8364 498/10, 2 
21-05-1841 

Altena van H. W. de weduwe staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 
Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR., huurwaarde, 

aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6383 84      
23-04-1814 

Altena van H. W. te Leeuwarden 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) 

6059 420 
13-06-1820 

Altena van H.W.   op de staat van veranderingen enz. enz.  gebleken zijnde dat de Landerijen  ten name van hem enz. enz. 
jaar 1820 (2) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Altena van Hendricus,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant 

van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. 



enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  

Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit 

document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. 

T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. 
Sytzama W. J. jaar 1820  (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Altena van Henricus Wiardus Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6015 575 deel 1 
17-09-1816 

Altena van J. L. E. te Harlingen, wordt vermeld op een staat van zodanige Ontvangers der directe belasting, welke op of 
zedert 1 januari 1816 zijn aangesteld met hoe groot zijn betaalde borgtocht is enz. jaar 1816 (15) 

6018 70 

30-01-1817 

Altena van J. P. E----- Duiff Eildert, Gewezen Deurwaarder te Ferwerd wonende , dat hij  in de jare 1813 heeft geveild op 

last van Altena van J. P. E. te Hollum op Ameland 3 gebouwen  behorende aan Douwes Egbert, Kersjes Hilbrand, Hanzen 
Gribbert enz. enz. jaar 18171 (2) 

6242 57             

01-02-1814 

Altena van J. P. E.---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd 

een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel 
enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin I. G. (Isaac Gijsberts) mede  jaar 1814 (3) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Altena van J. P. E. wonende in wijk B. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke 

in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen 

kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6089 1186         

21-12-1822 

Altena van J. P. L? ,  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) 

6082 453 

03-05-1822 

Altena van J.Altena 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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Altena van Joh. Petrus Epeus Controle Harlingen  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) 

6385 142 
06-07-1814 

Altena van Johan Petrus Epeus te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als 
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6246 533 

24-06 -1814 

Altena van Johannes Petrus Epeus Ontvanger der Directe Belastingen enz. wonende te Ferwerd, hij heeft in de Fransche tijd 

in de kas te Parijs moeten storten de navolgende bedragen enz. enz jaar 1814 (4) 

6099 1066 
31-10-1823 

Altena van Johannes Petrus Epeus, 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) 

6254 140-B- 
blz. 26 

17-01-1815 

Altena van R. H. uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,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. 

6070 424-1    
25-05-1821 

Altena van T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. 

jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Altena van 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) 

6012 
 

328  
11-06-1816 

Altena van….? (Altena van E. J. P ?) De blote kenninsgeving van genoemde dat hij tot de waarneming zijner perceptien 
den Deurwaarder Duiff ….? Alhier had aangesteld kan voor zeker niet als enz. dit schrijft de Schout van de Gemeente 

Ferwerd de heer Crol D in een door hem getekende brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1816 (1) 

9185 1472 

07-11-1917 

Altenburg Mathijs, 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) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Althof Cornelis, 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) 

7977 158-6, 12 

14-02-1837 

Althof Douwe, Franeker,  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) 

8386 948/9 
24-09-1841 

Althuis Hans Jans, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn 
persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  , dat tengevolge 

van de Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging van het vaderland  in militaire dienst   is getreden hij 

verzoekt nu om een functie als ambtenaar enz. enz.  jaar 1841 (6) 

9182 284 
09-02-1916 

Althuis Pieter,  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) 

6385 27 

27-06-1814 

Althuis van J. eerste Klerk in het Regthuis te Lemmer---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der 

Gemeente Lemmer  schrijft dat hij heeft zig zeer oproerig gedragen  wat uit het proceaverbaal zal blijken omdat hij zeker 
wil om in deze klasse als officier enz. hij heeft ook getragd een sekere Tendemans Meinze Klein Horlogie reparateur en één 

zijner knechts Vries de Jan Geles op te dringen bij de 5e Compagnie tot officier  enz. enz. wetende dat alles dan in de war 

zal lopen maar wij dragen voor tot Capitein Heur le H. en tot 1e Luitenant Daverveld van ….? Tot 2e Luitenant Buwalda C. 
enz. enz. jaar 1814 (10) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Althuis van S te Workum 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Althuis van S te Workum 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) 

6250 1000 

20-10-1814  

Althuis van S. ,  hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen 

heeft geleverd en nog ontvangt fl. 18-16  enz. enz. jaar 1814 (5) 

6624 270 

14-02-1814 

Althuis van S. Griffier der Marie in de Gemeente Lemmer heeft bij de Heer Rengers L. J. J.  overgedragen alle de boeken 

en papieren wordt vermeld in een document ondertekend door de Commissaris Generaal van het departement Sneek Olivier 

W.  enz. jaar 1814 (1) 

6262 952-15 
28-09-1815 

Althuis van S. 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) 

6834 9-A 
21-02-1824 

Althuis van S. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van 
voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6624 276 

17-02-1814 

Althuis van S. Klerk en Amamensis der Gemeente Lemmer heeft aan de de Commissaris Generaal van het departement 

Sneek Olivier W.  eenige Excessen door de Armvoogden in de Gemeente Lemmer tegen de Heer Rengers L. J. J.  (die 
gelast is de functie van Maire provisioneel waar te nemen) gepleegd van dewelk een proces verbaal (is ook aanwezig) is 

opgemaakt enz. verder staan in het Proces verbaal vermeld de Algemeene Armvoogden de Personen Koe de Gerrijt Jurjens 

en Hoeksma Feike Hylkes gekomen aan het huis van Rengers vergezeld van een grote menigte Armen en Galimenteerden 
en hebben met veel drift geld tot de bedeling enz. (zie ook document 270) jaar 1814 (3) 

6388 46           

05-10-1814 

Althuis van S. te Lemmer wegens kledingstukken, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens 

Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen 

enz. jaar 1814 (4)  dossier 12 

6250 984 

18-10-1814 

Althuis van S., hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen met 

o.a. de geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar  1814 (3) 

6251 1115 

24-11-1814 

Althuis van S.Nolle, Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van 

Oosterzee enz. jaar 1814 (2) 

6868 21-02-1825 

2-A 

Althuis van Sikke---- 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) 

6624 266 

08-02-1814 

Althuis van Sikke---- Feenstra H. K. Schout van de Gemeente Oosterzee draagt voor in een door hem ondertekende brief 

aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Koopman Karst Klases als waarnemer bij absentie van de Schout, 

tevens stelt hij voor als Secretaris Althuis van Sikke enz. jaar 1814 (2) 

6095 538 

24-06-1823   

Althuis van Sikko  thansns Commies te Paard van de 1e klasse hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen en 

accijnsen te Hardegarijp en Veenwoude    i.p.v.  Camminga van Vetus Valerus jaar 1823 (4) 

6244 280 
04-04-1814 

Althuises Atze Willems  ---- Veen van’t Doekle Hisses en Backer Rinze Yppes (tekent als Rense Ypes Bakker) en 
Althuises Atze Willems  beurtschippers van Workum op Amsterdam wonende te Workum zij worden door de gemeente 

aangemaand om betaling van twee jaren , zij schrijven een request dat zij alle drie ondertekenenenz. enz. jaar 1814 (8) 

6632  

 
  

1316  

lijst 2_R. 
22-10-1814 

Althuisius Atze W. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 

Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, 

ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der 

Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

5665 

 

53 

30-12-1880 

Althuisius Dirk Reeds in het jaar 1663 aangevangen Eigenaar Veer Sneek op Lwd. Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken bereffende deze publikaties 1882-1918 

(8) 

6034 398 
30-05-1818 

Althuisius J. J. , 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) 

5674 32 
02-06-1908 

Althuisius K. G. te Lemmer die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om met de bij de 
Gebroeders de Boer te Lemmer gebouwde Sleepkast  met de maten enz. enz.  vrijstelling te krijgen om door de 

Truitjezijlsbrug te mogen varen enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag , jaar 1908 (7) 

5674 37 

26-08-1908 

Althuisius K. G.----Wassenaar H. Schipper van de bij de Gebroeders de Boer te Lemmer in aanbouw zijnde  sleepkast lang 

39 meter breed 6.50 meter die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om door de Tuitjezijl naar 

zee te mogen varen met het schip de “Dorothea”waarvan de eigenaar is Althuisius K. G. enz. en verdere correspondentie 

betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1908 (4) 

6089 1206 
28-12-1822 

Althuisius M. D. 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) 

6419 287-A_5 e  

Compagnie 
23-06-1817 

Althuisjes Arjen wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. 

Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 
kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon 

bevinden enz. jaar 1841 (3) 

6277 30-7 
09-01-1817 

Althuizen Atze W. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8210 966/7 en  
881/14  

Bladz.5>> 

27-08-1839 

Althuizen J. J. de weduwe te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten 

bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)  



6241 48 

24-01-1814 

Althuizes Atze Willems ---- Veer van het Doekle Hisses, Althuizes Atze Willems en Backer Rinze Yppes allen 

Beurtschippers van Workum op Amsterdam en alle te Workum wonende, het betreft hun request om te worden bevrijd van 

het betalen van twee jaren achterstallige pacht der aan hun verhuurde Buitentol te Workum over 1811 en 1812 zoland de 

Stad enz. jaar 1813 (3) 

8308 1070-8 

236-278 

28-10-1840 

Althuizes J. J. de weduwe te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens 
den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 

(3) Dossier (11) 

5664 50 

17-09-1903 

Althuizius A te Spannum,  Schipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6622 2103 

20-12-1813 

Althuizius Arjen Johannes---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te 

roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met 

woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des 
voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen 

aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in 

de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten 
vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever 

werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes 

Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van 

Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis 

Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits 

Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat 
er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10) 

5665 30-12-1880  

akte  
95 t/m 99 

Althuizius Dirk ,---- 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) 

9185 1612 
05-12-1917 

Althusius Jelte, 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) 

6070 424-2          
 25-05-1821 

Althusius Johannes 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Althusius Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 
het  jaar 1819 (3) 

6251 1092 

09-11-1814 

Althusius Johannes Jans, 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) 

6101 1315 

18-12-1823 

Althusius M. D. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

mandaatNR. en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6070 

 

405 

18-05-1821 

Althusius Meint Durks Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten 

in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de 
totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2) 

6718 250 

00-00-1823 
 

Althusius, Mient Dirks., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot 

de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker 
D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans 

Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient 

Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe 
Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  

Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47) 

6082 453 

03-05-1822 

Althuzius Johannes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6671 54 deel 2 

blz. 16 
22-01-1818 

Alting A. S. te Kampen Scriba Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Alting A. S. te Kampen 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Alting A. S. te Kampen, 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) 

6709 36 deel 2   
blz. 18 

16-01-1822 

Alting A. S. te Kampen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 
Jaar 1822 (5) dossier (43) 



6288 309-10 

09-04-1818 

Altman Harmen te Amsterdam ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende 

de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 

1818 (5) dossier (13) 

6059 414 
12-06-1820 

Altmans J. T.---- Coerkamp Remt Remts woonachtigb te Schiermonnikoog geeft met eerbied te kennen in een door hem 
ondertekende brief dat  hij gemagtigd is door de Schipper Altmans J. T. Schipper op het Tjalkschip de  Vrouw Margrietha 

de 16e  mei dezes jaar gestrand op Schiermonnikoog om het geborgene van de Scheepsvleet de om enz. de door Altmans J. 

T. ondertekende volmagt is ook aanwezig enz. jaar 1820 (2) 

6067 170, 11-12 
28-02-1821 

Altmans J. T. Schipper op het bij Schiermonnikoog  gestrande schip de op de Vrouw Margrieta, wordt vermeld op een 
document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 

1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. jaar 1821 (3) dossier (25) 

6073 624 
03-08-1821 

Altmans J. T., (ook geschreven in andere akten als Oltmans) Schipper op het te Schiermonnikoog gestrand Tjalkschip de 
Margrieta d.d. 16-05-1820 betreft de verkochte scheepsgoederen en een quitantie uitbetaals aan de gelastigde Coerkamp 

Remt R. , jaar 1821   (1) 

6830 18-A blz. 38 
21-01-1824 

Altona Feike K. te Gaast 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) 

6830 18-A blz. 38 
21-01-1824 

Altona Feike K. te Gaast 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) 

6028 820 

17-11-1817 

Alts A.  weduwe van Kromhout W?. B. ondererp een ingezonden rekening voor het maen van een gat  in de muur van de 

gevangenis te Heerenveen jaar 1817 (1) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Alum van Martinus,  Fuselier 1ste Afdeeling infanterie * 30-07-*1814 Rossum,  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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Alverda ondertekend ter Ordonnantie van>>> Westenberg C. Grietman  en Assessor van Ferwerderadeel  ondertekend de 

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) 

6045 214 

05-04-1819 

Alving B. (ook Alring B.) Onderwerp :Ambtshalve,  jaar 1819 (2) 

6425 46 

30-01-1818 

Alving B. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat Melis Gerrit * 25-08-1797 in den jare 1814 hier woonachtig in dat jaar vrijwillig in dienst is getreden 

en gedient als Tamboer bij de 6e Komp. enz. te Maastricht wegens brutaliteit of slecht gedrag is ontslagen en vervolgens  

jaar 1818 (1) 

6078 95-21 

25-01-1822 

Alving B. te Woudsend, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Woudsend  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6024 463 
16-07-1817 

Alving Berend lid van de raad der gevangenhuizen in het arrondissement Sneek wordt vermeld op een document 
betreffende een aanbesteding van fournitures en onderhoud der gevangenen in het Arresthuis te Sneek voor levering van 

o.a. voedsel, hieruit kan men zien (omdat de weekmenu’s vermeld worden) wat de gevangenen zoal te eten kregen in het 

jaar 1817 (4) 

6656 490 blz. 7 

15-10-1816 

Alving Berend 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) 

6407 198-1+4-5 
04-05-1816 

Alwa Wijbe Ludjes 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) 

6013 448, 54/55 
17-07-1816  

Aly Jan hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6383 80       

23-04-1814 

Alzen van A. P. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 

van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383 51 

01-05-1814 

Alzing B. te Sneek staat vermeld in een document  Staat der Gelden en goederen van het Arr. Sneek enz. in de kolom nog 

ongestort enz. enz. jaar 1814 (5) 

6865 17-A 

20-01-1825 

Alzing Beerend---- Bleker Alida te Sneek betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van  haar oom 

Alzing Beerend en haar mede erfgenaam is Hesselink A. enz. enz. jaar 1825 (1) 

5992 781 

05-10-1814 

Alzing Berend , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen 

wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2) 

6623 58 
02-01-1814 

Alzing Berent---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing 
Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, 

Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, 

Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra 
Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) ---- 
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