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Invt. Akte ‘Toegang 11 ** 

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

6867 10-02-1825 1-
A 

Dijks Horne---- Overstroming: de doorbraak van de oude dijk van het Workumer Nieuwland bij de zogenaamde Dijks Horne ten 
Noord Oosten van de slapende dijk  enz. jaar 1825 (2) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Dijks van Jan H., 219 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Dijks van P., vrouw zij 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)  

5984 103 

08-02-1814 

Dijksma ….? ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te 

Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat 

alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8 

17-09-1839 

Dijksma G. B. te Nijawier 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) 

6385 48 
09-07-1814 

Dijksma Gerben Joris, Hij is met meerderheid van stemmen benoemd als 1e Luitenant der 1e Compagnie Landstorm  enz. enz. jaar 
1814 (2) 

6855 16-A 

06-10-1824 

Dijksma Willem Willems te Tjalbert impost op turf verschuldigd fl. 467.05, jaar 1924 (2) 

6830 7-A 
21-01-1824 

Dijksra D. te Mr. Smid wegens gedane reparatien  aan de Kagchels in het locaal 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) 

5666  Jaar 1896 

akte 1 

Dijksterhuis  M. te Groningen maakt bekend dat hij een stoombootdienst van Surhuisterveen naar Leeuwarden v.v. zal beginnen op 

21 februari met een schip voor 50 personenen enz. met vermelding tussenstops en tarieflijst enz. jaar 1896 (4) 

5666 1 
13-02-1896 

Dijksterhuis M. Groningen In werking stellen dienst Surhuisterveen Leeuwarden  Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en 
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1896 

4635 E-3, 31 

19-02-1900 

Dijkstr Arend Franeker Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer 

over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1900 

9180 43 
07-01-1915 

Dijkstra  C. Veldwachter te Achtkarspelen jaar 1915 (6) 

5664 37, 13 

01-04-1910 

Dijkstra  De weduwe  J. M. Oldeboorn Schip de Telephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

3701 5-C 
06-02-1839 

Dijkstra  Femma Elisabeth, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het 
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente 

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 

(10) 

8290 724/13, 35 

21-07-1840 

Dijkstra  J. Bolsward van beroep Schipper  jaar 1840 

8280 517-11,  
34-35, 40 

19-05-1840 

Dijkstra  J. J. te Oosterwolde wordt vermeld als schatter in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 

Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel 

over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69) 

8283  585/5 

10-06-1840 

Dijkstra  Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen Klazes Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme 

Klazes Dijkstra te Dokkum , Handgeschreven brief met handtekening  

8346  99/9 
29-01-1841 

Dijkstra …. ? Dossier met beschrijvingsbiljet en handgeschreven brief met handtekening van Sies Ulbes Dijkstra , Landbouwer  te 
Sexbierum jaar 1841  (14)  

5666  Jaar 1890 

akte 1 

Dijkstra ….?---- Houkes H. te Haulerwijk geeft ter kennis dat hij de dienst Haulerwijk Assen zal beginnen en de aanlegplaats in Haule 

zal zijn bij Vries de ….? De weduwe en het Witte Huis te Assen t/o de gezusters Dijkstra ….? met vermelding  op een gedrukt 

foldertje van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1889 (4) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 3>> 

17-09-1839 

Dijkstra A. A. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld 

staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

4635 A-1, 23 
24-12-1908 

Dijkstra A. Arum Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over 
en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1908 

4635 A-1, 30 

27-07-1911 

Dijkstra A. Arum Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over 

en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1911 

4635 A-1, 59 
27-03-1913 

Dijkstra A. Arum Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over 
en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1913 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Dijkstra A. B. te Spanga wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om 
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

9414 190, 191             

18-02-1922  

Dijkstra A.---- Boonstra W. J., Dijkstra  A., Vries de J.  , en Feenstra H. , allen Veldwachters binnen de Gemeente Wonseradeel  deze 

vragen wat aan de Burgemeester  en Wethouders wat buiten hun bevoegdheden valt, het verzoek is om de verleende ontheffing uit te 
breiden  enz.  verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd naar fl. 1900 per jaar plus kindergeld en vergoeding kleding enz. jaar 1922 

(12) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dijkstra A. H. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 
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Bolsward diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie 

(122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Barradeel 

Dijkstra A. H. te Pietersbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Dijkstra A. H. te Pietersbierum 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Dijkstra A. H. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6047 379 

03-06-1819 

Dijkstra A. J.  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 

Dijkstra A. 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) 

6070 424-9           

25-05-1821 

Dijkstra A. 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) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Dijkstra A. J. te Dronrijp 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Dijkstra A. J. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 

de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 16 
22-05-1840 

Dijkstra A. J. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn 

ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) 

complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6840 22-A  

13-04-1824 

Dijkstra A. molenaarsknecht van  den korenmolenaar Westerbaan S. te Bolsward (5) jaar 1824 

4635 A-1, 45 

28-06-1904 

Dijkstra A. Politiedienaar, onderwerp: Schip de Betty, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1904 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra A. T. 44 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 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) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Dijkstra A. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 

(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van 
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger 

van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra A. te Akkrum 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 Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Dijkstra A. te Akkrum 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 Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Dijkstra A. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. 
jaar 1840 (5) 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 
05-02-1900 

Dijkstra A. te Doezem, Eendracht II , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele 

schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen 
enz. enz. jaar 1900 (11) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Dijkstra A. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der 

Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen 

wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 16 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra A. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_26c 
20-07-1841 

Dijkstra A. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 
van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 

biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Dijkstra A.B. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering 
van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

5673 

 

143-A en C 

26-09-1907 

Dijkstra A.en Voordewind T. eigenaren en gezagvoerders van de motorboot “Koningin Wilhelmina”  groot 14 ton wonende 

Hovenierstraat no. 19 te Leeuwarden verzoeken in een handgeschreven en door hen getekende brief (3 stuks) dat hun motorboot 
weinig golfslag heeft en dat zij dan sneller willen varen van 8 km per uur enz. enz. verder in het dossier aanwezig  een overzicht van 

de gegevens van een proefvaart met genoemde boot op 2-8-1907 met vaartijd evt zuiging, golfslag enz.  de verleende vergunning 

(geel) en een vergunning tot varen en slepen (Blauw) en verdere correspondentie jaar 1907 (24) 



8375 716-3_3E 

22-07-184 1 

Dijkstra Aafje vrouw van Jellema Harmen Douwes , Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarderadeel 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) 

8308 1083-1 

02-11-1840 

Dijkstra Aafke Abes  dochter van Dijkstra Abe Douwes en Harmens Klaaske opgezonden naar het Bedelaars Etablissement te 

Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte datum enz. jaar 1840 (4) 

8308 1083-1 

02-11-1840 

Dijkstra Aafke Abes---- Jellema Douwe zoon van Jellema Haring Douwes en Dijkstra Aafke Abes opgezonden naar het Bedelaars 

Etablissement te Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte datum 
enz. jaar 1840 (4) 

3700 13-A 

07-02-1835 

Dijkstra Aafke IJmes, 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) 

3701 13-C 
31-01-1839 

Dijkstra Aafke Ymes , wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die 
onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten 

der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7) 

3701 1-C 
blz. 2 

01-03-1839 

Dijkstra Aafke Ymes te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3699 A-13 
17-02-1834 

 

Dijkstra Aafke Ymes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de 
colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3700 13-C 

31-01-1837 

Dijkstra Aafke Ymes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Dijkstra Aafke Ymes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1836 (5) 

7977 137-7, 13 

08-02-1837 

Dijkstra Aagje Sjerps * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen 

met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 

1837 (8) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Dijkstra Aaltje A., 376 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 
zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 39-A 
04-02-1835 

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 

1835 (7) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (6) 

9187 1341 

06-09-1918 

Dijkstra Aaltje vrouw van Brussen Gerard Johan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

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

8308 1083-1 

02-11-1840 

Dijkstra Abe Douwes ---- Dijkstra Aafke Abes  dochter van Dijkstra Abe Douwes en Harmens Klaaske opgezonden naar het 

Bedelaars Etablissement te Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, 
geboorte datum enz. jaar 1840 (4) 

3701 22a-D 

09-02-1842 

Dijkstra Abe Harmen Douwes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  

Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1842 (8) 

3701 1-C 

blz. 5 

01-03-1839 

Dijkstra Abe Harmens te IJlst, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 

1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der 

Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 43-C 
08-02-1839 

Dijkstra Abe Harmens, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending naar 
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz. 1839 (8) 

3700 43-B 
03-02-1836 

Dijkstra Abe Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst 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 (5) 

3700 43-A 
05-02-1835 

Dijkstra Abe kind van Dijkstra Harmen Douwes† en Jongsma Bottje Botes†, 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Dijkstra Abel, 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) 

9185 1472 

07-11-1917 

Dijkstra Abel, 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) 



8225  1253-13, 7 

10-12-1839 

Dijkstra Adam Annes te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en 

sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland 
(86)  

8356 312-11 

31-03-1841 

Dijkstra Aebele Jans staat in een document oproeping onder de wapenen van verlofgangers ligtingen 1838 en 1839 komt voor bij de 

Divisie Pontonniers enz. jaar 1841 (5) 

6395 457 
13-05-1815 

Dijkstra Age L. 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Age Sibbes 386 Rauwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6424 584 

02-12-1817 

Dijkstra Age Sijbes 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 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) 

6830 18-A blz. 39 

21-01-1824 

Dijkstra Albert O. te Follega 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) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Dijkstra Albertje Pieters, 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-B 

nrs. 11 - 20 
03-02-1836 

Dijkstra Albertje 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) 

6389 41 

05-11-1814 

Dijkstra Alle Abeles, Corporaal, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 

1814 (2) 

7977 
 

153-24 
11-02-1837 

Dijkstra Alle Dirks wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom met vermelding in welke 

gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 1837 (6) 

6261 900-4  
04-09-1815 

Dijkstra Alle K., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in 
de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving 

van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

8285 611-22 

615-3 
18-06-1840 

Dijkstra Alle Thomas de weduwe te Beetgum wonende wordt met haar gezin 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) 

6661 126 blz. 3 
26-02-1817 

Dijkstra Alte Ebeles Koopman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde 

achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

8342 37/1-9 
12-01-1841  

Dijkstra Andries Wiegers Rinsumageest, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 
overtreding enz.  Jaar 1841 dossier (14) (3)   

9180 1054 

05-06-1915 

Dijkstra Andries,  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) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Dijkstra Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Dijkstra Anna Lolkes,  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 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Anne 430 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6385 35 

05-07-1814 

Dijkstra Anne Feijkes te Bolsward vermeld op een staat der personen welke door de onderscheidene Plaatselijke besturen in het 

Arrondisement Sneek gearresteerd en getransporteerd zijn gedurende de maand Juni met een aantal kolommen met informatie enz. 

jaar 1814 (2) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Anne Gerbens 8 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Anne Germens 525 Tzum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6623 41 + 42 

07-08-1813 

Dijkstra Anne Lieuwes, 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 (7) 

6415 81 

15-03-1817 

Dijkstra Anne Piers---- Remmerts Roelof  hij is Plaatsvervanger van Dijkstra Anne Piers zijnde eerstgenoemde  op 26 febr. uit het 

kwartier vermist en op de 12e maart als deserteur afgevoerd tevens een Signalementstaat met 9 kolommen gegevens zoals de ouders 

Roelofs Remmert en Weert de Jantje Hendriks en hij te Groningen geboren is op 28-10-1791, kleur ogen enz. jaar 1817 (2) 



6251 1061 

07-09 -1814 

Dijkstra Anne, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van 

de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Dijkstra Annigje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Dijkstra Annigje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

9187 1341 
06-09-1918 

Dijkstra Anno, 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) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Dijkstra Anske staat vermeld in 1831 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) 

8375 716-3_2d 

22-07-1841 

Dijkstra Antje Ates kind van de gemeente Leeuwarderadeel 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) 

3701 25-D 

nrs 1-7 

10-02-1842 

Dijkstra Antje Meinderts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) 

3698 A-26 
08-10-1828 

Dijkstra Antje Pieters, 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Antje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

9186 588 

10-05-1918 

Dijkstra Arend Seijes Ameland Veldwachter te Ameland jaar 1918  (2) 

9184 348 
21-03-1917 

Dijkstra Arend Syes Aannemer en Veldwachter te Ameland jaar 1917  (2) 

6250 968 

14-10-1814 

Dijkstra Arjen P. , Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld 

op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele 

dossier 8 ) 

6623 206 

31-10-1813 

Dijkstra Arjen P. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe 

Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt 

geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Dijkstra Arjen Pijtters, 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) 

6623 60 

31-12-1813 

Dijkstra Arjrn P., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de 

nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over 

het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6078 95-38 

25-01-1822 

Dijkstra Ate Bokkes te Sneek , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sneek enz. 

enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 36        

23-12-1822 

Dijkstra Ate Bokkes te Sneek 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) 

6100  1215-35 

29-11-1823 

Dijkstra Ate Bokkes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sneek in 1823 die dat ook in 1824 willen 

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

9182 285/28 

07-02-1916 

Dijkstra Atse Langezwaag HoofdVeldwachter Met Signalement jaar 1916 

9180 330-28 

17-02-1915 

Dijkstra Atse Met signalement Veldwachter Opsterland  jaar 1915  (3) 

9182 441 

08-03-1916 

Dijkstra Augustinus  ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Auke 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Auke 388 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6834 23-C 

20-02-1824 

Dijkstra Auke---- Bakker Gosse Feijes is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Dijkstra Auke 

enz. jaar 1824 (3) 

8270 298/16 

Blauw 14 

25-03-1840 

Dijkstra Auke Harmens Pietersbierum Schipper op het Schip de Hoop jaar 1840 

6046 307 
03-05-1819 

Dijkstra Auke---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de 
Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden 

maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een 

blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers 
en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens 

een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die 



zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met 

Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. 

Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de 

Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan 
van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes 

commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13)   

6070 424-9          
25-05-1821 

Dijkstra Auke 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) 

9180 330-40 

 17-02-1915 

Dijkstra Auke Met signalement Veldwachter Wonseradeel  jaar 1915   (3) 

9182 285/40 

07-02-1916 

Dijkstra Auke te Arum Veldwachter met een lijst van zijn Signalement  zoal kleur haar, ogen enz. jaar 1916 

6870 15-03-1825 
34-C  

Dijkstra Auke Wijbes, 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Dijkstra Auwert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6840 36-A blz. 8 

22-04-1824 

Dijkstra B. Hessels Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: 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) 

5990 667 

26-08-1814 

Dijkstra B. R. ,  hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een aanslag van f. 

550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement enz. jaar 1814  (4) 

8308 1070-8 

21-63 

28-10-1840 

Dijkstra B. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 10 
27-08-1839 

Dijkstra B. T. te Abbega 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) 

8224 1220-2, 4 

30-11-1839 

Dijkstra Barend Houttuin Gerbens er wordt bericht dat hij  binnen de Stad Workum zijn domicilie heeft enz. jaar 1839 (3) 

6251 1128 
12-11-1814 

Dijkstra Bartel L. Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent  als  lid van de raad der gemeente  Schiermonnikoog enz. 
jaar 1814 (1) 

6242 93 

20-01-1814 

Dijkstra Barteld R., ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz.  met  de Handtekeningen van  Toorn Y Jansz., Melonia? 

Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga  Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob E?,  Hoeksma Jan E., 
Zeilenga Ede A..,  jaar 1814  (1) 

6661 137 blz. 8 

19-03-1817 

Dijkstra Bartle Engeles te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 

Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden 
en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, 

jaar 1817 (9) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Dijkstra Bauke 13 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. 

overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een 
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden 

op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6277 30-16 
09-01-1817 

Dijkstra Bauke Jacobs 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) 

6383 76                  

23-04-1814 

Dijkstra Bauke P. te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

7977 158-6, 15 

14-02-1837 

Dijkstra Bauke Sakes, Harlingen, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Bauke willems 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Dijkstra Bauke Willems 359 Stiens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6381 171-B   

22-03-1814 

Dijkstra Bauke Willems, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

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

9187 890 

04-07-1918 

Dijkstra Bauke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8386 941/8 

23-09-1841 

Dijkstra Baukje Jacobs ----  Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum verzoekt in een handgeschreven 

brief met zijn handtekening  tegen een billijke betaling over te nemen een  klein gedeelte afgesneden weg aan de straatweg onder 

Marssum bij de Zwettedijk enz. enz. mewt een tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de belendende personen: Miedema 
Klaas Nannes te Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden en Dijkstra Baukje Jacobs   jaar 1841 (4) 



9185 1312 

05-10-1917 

Dijkstra Baukje,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9187 1644 

06-11-1918 

Dijkstra Baukje, 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) 

6865 1-C no. 65 
24-01-1825 

Dijkstra Berend , plaatsvervanger voor Bleeker Jan P., 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen 
informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de 

hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

8225  1253-13, 5 
10-12-1839 

Dijkstra Berend Sybrens te Barradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en 

sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland 
(86)  

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Dijkstra Berendje Jans huisvrouw van Groeneveld Poppe Jelles, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

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

3622 A-5  

blz. 3 
31-12-1852 

Dijkstra Berendje Jans huisvrouw van Groeneveld Poppe Jelles, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6257 410-10 
28-04-1815 

Dijkstra Berent 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) 

8386 948/9 
24-09-1841 

Dijkstra Bindert 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Dijkstra Bonifacius Jacob, 138 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de 

termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8257  69/20, 2 

nummer 15 

20-01-1840 

Dijkstra Bonne Johannes te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 

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

3701 1-C 

blz. 4 

01-03-1839 

Dijkstra Bonne Sijtzes te Opsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 

augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 28-C 

08-02-1839 

Dijkstra Bonne Sytzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

8225  1253-13, 24 

10-12-1839 

Dijkstra Bote Klazes te Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en 
sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland 

(86)  

6395 457 
13-05-1815 

Dijkstra Botte W. 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) 

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Dijkstra Bouke C.  Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6034 398 

30-05-1818 

Dijkstra Bouwe S.  te Oosterzee 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 

Dijkstra Bouwe S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-9          

25-05-1821 

Dijkstra Bouwe Syb 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 397 

17-05-1821 

Dijkstra Bouwe Sybolts ---- Tolman Pieter Wybes,  Knol Simen Jans,  Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij willen 

een schadeloosstelling voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar enz. enz. komt 
verder in voor de plotseling overleden Kolk van der H. W.  in leven lid van de geneskundige  commissie enz. enz. jaar 1821 (1) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Dijkstra C. A. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) 

Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

9186 146 

06-02-1918 

Dijkstra Catrinus, 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 

6070 384 

10-05-1821 

Dijkstra Cornelis Harmens , Arbeider onder Oudwoude , Hij is weigerachtig  om zijn aanslag van onbebouwde eigendommen  van de 

jare 1820 omdat deze aanslag gebracht is op de naam Vischjager Cornelis Harmens enz. enz. ook nog een  staat der Hypthecaire 
inschrijving met als schuldeiser Jonkheer  Willem Hendrik van Heemstra  voorheen te Leer in Ost Friesland  thans onder 



Veenklooster  de akte is verleden bij notaris  Nicolaas Fokkema  te Leeuwarden ten laste van Dijkstra Cornelis Harmens  en Durks 

Antje echtgenoten te Oudwoude  enz. enz. jaar 1821 (5) 

6071 514 

26-06-1821 

Dijkstra Cornelis Harmens Arbeider onder Oudwoude dewelk weigeragtig is om zijn verschuldigde belastingover het jaar 1820 te 

betalen enz. verder  komt voor de Assessor van Kollumerland Klaver T. J. (Tjerk Jans) en Heemstra W. H. (Willem Hendrik) Baron 
van, Grietman van Kollumerland enz. . jaar 1821 (3) 

6841 10-A 

26-04-1824 

Dijkstra Cornelis Harmens is mede eigenaar van onroerende goederen. Onderwerp een beslaglegging jaar 1824 (2) 

9180 330-1 
17-02-1915 

Dijkstra Cornelis Met signalement Veldwachter te Achtkarspelen  jaar 1915  (3) 

9182 285/1 

07-02-1916 

Dijkstra Cornelis Surhuizen Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

6419 314 
17-07-1817 

Dijkstra Cornelis Thomas---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van 
Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een Dijkstra Cornelis 

Thomas boerenknegt te Pingjum geloot hebbende de 2e klasse dat dezelve geboren is in 1798 en dit door de moeder Pieters (Piers) 

Jetske is opgegeven de vader is Dijkstra Thomas Cornelis enz. jaar 1817 (2) 

6420 320 

29-07-1817 

Dijkstra Cornelis Thomas---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas zig ten 

onrechte voor den Militie van dezen jaren enz. jaar 1817 (1) 

6420 342 
06-08-1817 

Dijkstra Cornelis Thomas---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas,  Zee van der 

Sikke Sasses, Klein Marten Jans allen in verkeerde klassen zijn ingeschreven en dat enz. jaar 1817 (2) 

6420 342-A 
06-08-1817 

Dijkstra Cornelis Thomas----Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van 
Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas 

geloot hebbende 2e klasse maar dat hbij geboren is 24-03-1798 door zijn moeder Pieters Jetske aan ons bevestigd en volgens bijgaand 

Doopextract enz. jaar 1817 (2) 

9184 155 
03-02-1917 

Dijkstra Cornelis, 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) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Dijkstra Corneliske Folkerts,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van 

Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen 
tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma 

Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar 

Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van 
Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega 

Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een 

omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16) 

8378 777/2 
09-08-1841 

Dijkstra Corneliske Folkerts,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van 
Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen 

tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma 

Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar 
Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van 

Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega 
Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een 

omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16) 

6090 64 

20-01-1823 

Dijkstra D.  Meester Smid van beroep, onderwerp een ordonnantie wegens reparatieen aan de kachels enz. jaar 1823 (1) 

6028 809 

13-11-1817 

Dijkstra D.  Mr. Smid van beroep, onderwerp het aanleggen van pijpen voor de verwarming in de gevangenis te Leeuwarden , in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening de begroting van de kosten  enz.  jaar 1817 (2) 

6063 767 

31-10-1820 

Dijkstra D. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Dijkstra D. , 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) 

6055 150 

29-02-1820 

Dijkstra D. , 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) 

6058 386 

29-05-1820 

Dijkstra D. , 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) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Dijkstra D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste 

van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Dijkstra D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste 

van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

5984 125, 125F-1v 

16-02-1814 

Dijkstra D. , 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 7 
27-08-1839 

Dijkstra D. D. te Hijdaard 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) 

6027 761 

28-10-1817 

Dijkstra D.------- 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) 

6866 25-01-1825 
17-A 

Dijkstra D. heeft tegoed f. 23-30 wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog 
tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3) 

6026 621 

09-09-1817 

Dijkstra D. Hij staat in en lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz.,  jaar 1817 (2) 



6031 135 

24-02-1818 

Dijkstra D. 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) 

6045 285-b 

26-04-1819 

Dijkstra D. 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) 

6046 364 
26-05-1819 

Dijkstra D. 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 

Dijkstra D. 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 

Dijkstra D. 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) 

6052 861 

29-11-1819 

Dijkstra D. 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) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 4 

Dijkstra D. 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) 

6864 15-A 
13-01-1825 

Dijkstra D. J.   Vleeshouwer te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als 
Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een 

transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3) 

6264 1183 
07-12-1815 

Dijkstra D. K. hij is Dijksgedeputeerde van Oostdongeradeel  en was op aanzegging van den Dijkgraaf  om 10 uur ten huize van  
Keuning Pijter Wybes   waar echter de heer Dijkgraaf absent bleef  ofschoon deze zig te Dockum bevond  en dat hij aan het de 

ontvanger van het dijksbestuur een bedrag schuldig is van  achtduizend gulden en de ondergetekende verzoeken de Gouveneur dan 

ook deze Dijkgraaf te dwingen enz. enz. jaar 1815 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Dijkstra D. K. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6865 19-A 
20-01-1825 

Dijkstra D. 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) 

6077 993 

14-12-1821 

Dijkstra D. M.  het betreft een door de Algemeee Rekenkamer verevende specificatie wegens het herstellen der buiten hooge 

Vloeddeuren in de Groote Zeesluis genaamd de Nieuwe Zijlen onder Engwierum enz. jaar 1821 (2) 

6070 387 
14-05-1821 

Dijkstra D. M. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl. 500 wegens  
onderhoud van enz. enz.  en een van fl. 450 enz.   jaar 1821 (4) 

6865 4-A 

14-01-1825 

Dijkstra D. mr. Smid en Slotenmaker, voor werkzaamheden in de gevangenis, een verevening ter betaling jaar 1825 (2) 

6001 661 
17-07-1815 

Dijkstra D. Mr. Smid te Leeuwarden betreft een ordonnancie van betaling van f. 28.18 betreffende reparatie aan het locaal van de 
regtbank aldaar enz. jaar 1815 (1) 

5985 191 

16-03-1814 

Dijkstra D. Mr. Smid----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 Bureau Onkosten en Tractementen.van geemployeerden aan het 

bureau enz. jaar 1814 (3) 

5984 144 

21-02-1814 

Dijkstra D. Mr. Smit hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten dienste van s’ Lands Gebouwen te 

Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de bedragen hiervoor enz. Jaar 1814 (5) 

5984 144 
24-02-1814 

Dijkstra D. Mr. Smit staat vermeld op de Nota van Pretentien van Diverse personen wegens ten dienste van s’Lands gebouwen te 
Leeuwarden enz. jaar 1814 (5) 

8224 1236-10 

04-12-1839 

Dijkstra D. R. te Dockum wordt vermeld in een aanteening van de Arrondissements Inspecteur te Leeuwarden jaar 1839 (3) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 4 

27-08-1839 

Dijkstra D. R. te Pingjum 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) 

6622 2048 
04-12-1813 

Dijkstra D. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van 
Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane 

reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

6271 602 -3 
18-06-1816 

Dijkstra D. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: 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) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Dijkstra D. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 

(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger 

van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 6 

17-09-1839 

Dijkstra D. te Dokkum 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) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Dijkstra D. te Hennaarderadeel 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 
Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra D. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra D. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Dijkstra D. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand 



Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (8) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Dijkstra D. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 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) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Dijkstra D. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de 

uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Hier wordt vermeld geleverd  50 N b? Spek Jaar 1841  
(4 ) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Dijkstra D. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 
1841 (3) 

8375 708-5_18 

20-07-1841 

Dijkstra D. te Rien staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) 

Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 

1841 (6) 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra D. te Rien wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6014 483 

27-07-1816 

Dijkstra D. voor Leverantien en Arbeidslonen, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het 

bedrag  enz. jaar 1816 (1) 

6419 287-D 
17-07-1817 

Dijkstra D. Walling 19 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) 

6070 414 

22-05-1821 

Dijkstra D. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd 

te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1) 

6066 
 

56 
23-01-1821 

Dijkstra D. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e 
Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 (1) 

6090 9 

02-01-1823 

Dijkstra D., Smid Onderwerp zijn declaratie van fl. 52.= wegens gedane reparatieen aan enz. in de rechtbank te Leeuwarden hij heeft 

nog steeds geen geld gehad terwijl de rekening al 6 maanden geleden is ingediend enz.  jaar 1823 (1) 

6101 1254 
06-12-1823 

Dijkstra D., van beroep Smid, een begroting voor de reparatie van kachels in de vertrekken van het Landshuis  te Leeuwarden , met 
zijn handtekening onder de begroting.  Enz. jaar 1823 (2) 

8280  517-11, 30 

19-05-1840 

Dijkstra D.P. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer 

Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen 
dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6021 203 

05-04-1817 

Dijkstra D.wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland te 

doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 399 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor uitbetaling van zijn 
declaratie met vermelding waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

9182 605 

05-04-1916 

Dijkstra de Vries Tetje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

5663 46 
20-04-1899 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 29 

16-04-1903 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5662 2, 48 
= Minuut 

28-04-1887 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887 

5662 270-81 

24-04-1884 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884 

5662 29 

01-04-1885 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 37 

00-00-1885 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885 

5662 49 en 37 

22-04-1886 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886 

5663 16 

30-03-1898 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 44  

17-04-1890 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5663 17 +28 

08-04-1897 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

5663 30, 32 

 =Minuut 

19-04-1888 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

5663 29, 66  

=Minuut 

08-04-1889 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1889 

5663 142, 31 
16-04-1891 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

5664 6 

10-05-1900 

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 



9465 Deel 2, 1 

19-12-1856 

Dijkstra De weduwe Luitjen , te Buitenpost, van Buitenpost 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 1856 (8) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Dijkstra de weduwe te Marssum 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 

Dijkstra de weduwe te Marssum 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Dijkstra de weduwe te Marssum, 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) 

6048 448, 1-7, 

11, 24, 25 

06-07-1819 

Dijkstra de weduwe zij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente 

Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30) 

6839 11-A-7 
07-04-1824 

Dijkstra Dedde E.,---- Meulen van der Jacob E. Molenaarsknecht namens Dijkstra Dedde E. Korenmolenaar te Giekerk, Een gesloten 
transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824 

8172 250/10, 211 

06-03-1839 

Dijkstra Dedde S. Makkum Schipper  jaar 1839 

6257 410-6 
28-04-1815 

Dijkstra Dedde, 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) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Dijkstra---- Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar) Antje Pieters ---- Faber Tjitze Eeltjes * 26-10-1820 te Akkrum  z.v. Wijberen Eeltjes 

en Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar)  Antje Pieters, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Utingeradeel 

en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

3698 B-40 
18-02-1832 

Dijkstra Dieuwke Taekles,  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 (5) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Dirk Aukes,  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) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Dirk E. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Dijkstra Dirk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte 
data enz. jaar 1832 (8) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Dijkstra Dirk Jochems, 553 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van 
den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo 

ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Dijkstra Dirk Kempes 100 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 

1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van 
Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en 

het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

8197 697-16_1 
09-07-1839 

Dijkstra Dirk Pieters wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der 
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839 (4) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Dijkstra Dirk S. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in 

de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving 

van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6251 1092 

09-11-1814 

Dijkstra Dirk Sikkes, 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) 

6864 19-C +22-A 

07-01-1825 

18-01-1825 

Dijkstra Dirk Sjabbes Soldaat bij de 3e Comp.  1e bat. 8ste afd. Infanterie thans met groot verlof en arbeider  te Blija , 22 jaar geb. te 

Hallum,  hij heeft zich schuldig gemaakt aan het schandelijk beledigen en bespotten van de Grietman,  een proces verbaal  houdende 

klachten tegen de Militie verlofganger ook  aanwezig vonnis rechtbank hij krijgt 1 maand gevangenisstraf enz. jaar 1825 (8) 

6855 34-C 
05-10-1824 

Dijkstra Dirk Sjabes  Nationale Militie, een originele verlofpas op zijn  naam van jaar 1824 (2) 

6855 34-C 

05-10-1824 

Dijkstra Dirk Sjabes, een verklaring dat hij zig goed heeft gedragen enz. een originele verlofpas met zijn signalement,  dat hij van 

Groningen naar Friesland kan gaan. Jaar 1824 (9) 

8075 233/1, 34 
07-03-1838 

Dijkstra Dirk Sjoukes Oudebildzijl Schipper jaar 1838 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Dijkstra Dirk te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in 

de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag 
en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer 

Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Dirk Willems 12 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 



9180 420 

05-03-1915 

Dijkstra Dirk,  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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Dirk,  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) 

6634  1525 
08-12-1814 

Dijkstra Doede Jans, 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) 

6284 1099 blz. 6  
31-10-1817 

Dijkstra Doede Jans, 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 

Dijkstra Doede Johannes 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) 

9921 36 
19-10-1882 

Dijkstra Doeke S. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Wijns 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) 

3698 B-46, 9 

14-03-1832 

Dijkstra Dooitse Annes, 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 (5) 

3699 A-40 

24-02-1834 

 

Dijkstra Dooitse Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5) 

3700 40-A 

09-02-1835 

Dijkstra Dooitse Annes, 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) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Dijkstra Dooitze de weduwe zij 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)  

9725 Deel 2  
Blz. 106 

00-00-1891 

Dijkstra Dooitze, Korps Torpodisten,  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

8356 316-4 

01-04-1841 

Dijkstra Douwe  Hanzes  Vleeshouwer te Joure  betreft Accijns op niet aangegeven Schaapsvlees, ook Handgeschreven brief met zijn 

handtekening, komen verder in voor Gerben Abrahams Dijkstra ook Handgeschreven brief met zijn handtekening en Watze  Jarigs 
van der Veen ook Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (8)  

6840 36-A  

blz. 41 
22-04-1824 

Dijkstra Douwe A. Koemelker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Dijkstra Douwe Aeges, 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) 

8375 708-2_1 
20-07-1841 

Dijkstra Douwe Hanzes,  Slagter te Joure, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met 
informatie jaar 1841 (2) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Dijkstra Douwe Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst 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 (5) 

8309 1103-21,  

1, 5 

07-11-1840 

Dijkstra Douwe Hilles staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen 

informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6) 

3700 43-A 

05-02-1835 

Dijkstra Douwe kind van Dijkstra Harmen Douwes† en Jongsma Bottje Botes†, 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) 

6661 137 blz. 8 
19-03-1817 

Dijkstra Douwe P. te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden 

en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, 

jaar 1817 (9) 

6060 480 

06-07-1820 

Dijkstra Douwe Sybolts, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Douwe T. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6830 18-A blz. 42 
21-01-1824 

Dijkstra Douwe te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Dijkstra Douwe Teunis staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele 
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Douwe Thomes 174 Drogeham is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 



Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

5997 307 

31-03-1815 

Dijkstra Douwe Tjerks is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een 

opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 
nummer  310 

6385 136 

06-07-1814 

Dijkstra Douwe U. te Damwoude 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) 

6387 141 
27-09-1814 

Dijkstra Douwe Uilkes ---- Driesum, In de gemeente Veenwouden behorende tot het 4e Bat. Heeft zig n.l. een groot deel der 
ingezetenen van Driesum verklaard tegen de Kapitein Halbesma Anne Douwes en de beide eerste Lieutenants Dijkstra Douwe Uilkes 

en Siccama Klaas Andries behorende allen tot de gemeente Damwoude envan de Doopsgezinde religie zijnde enz. jaar 1814 (3) 

6401 

 

859-1+6 

10-10-1815 

Dijkstra Douwe Uilkes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie 

Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

9186 548 
04-05-1918 

Dijkstra Douwe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

3622 A-3 

blz. 1 
05-01-1848 

Dijkstra Durk Menses, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 1 
31-12-1852 

Dijkstra Durk Menses, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-6  
blz. 1 

12-01-1858 

Dijkstra Durk Menses, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

6074 696 
14-09-1821 

Dijkstra Durk Menzes---- Schaafsma Sjoerd Obbes  en Kat Abe Jochums  en Buwalda C.  Onderwerp certificaten van betaling voor 
onderhoud van Havenwerken te Harlingen, Stavoren en Lemmer en Dijkstra  Durk Menzes voor werkzaamheden  te Munnikenzijlen  

en Saengwierum enz.  enz. jaar 1821 (2) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Dijkstra Durk Oeges, 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) 

5665 23-12-1881  
akte  

303 t/m 307 

Dijkstra E. J.---- Zwart Jan J. Beurtschipper  en Dijkstra E. J. Koopman en Boekhouder beide te Oldeboorn  waarvan het 
hoofdkantoor zal zijn gevestigd bij  Meijer H, Logementhouder aldaar  ondernemers der Stoomboot “Oldeboorn ”    maken bekend in 

een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier)   dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz.  tevens het 

Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 
1881 (6) 

6076 880 

13-11-1821 

Dijkstra E. M. staat vermeld op een document ontvangen de voorlopige verevene certificaten van betaling aan hem groot f.  80 enz. 

jaar 1821 (2) 

8380 828-23 

23-08-1841 

Dijkstra E. R.  staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant van het Res. Batt.  Inft. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij is waarschijnlijk ongeschikt voor dienst is enz. jaar 1841 (3) 

6254 182 

20-02-1815 

Dijkstra E. W. in leven gehuwd met  Hoekstra J. J.  ---- Hoekstra J. J.  wed. Dijkstra E. W. Komt voor op een document met als 

onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. 
jaar 1815 (8) 

9134 1081-32 

01-05-1883 

Dijkstra E?. P.  te Sloten; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

8379 793-10_2 
13-08-1841 

Dijkstra Ebe Rienks---- Lycklama à Nijeholt  J. A. (Jan Anne) Jhr. wegens absentie van de Grietman van Opsterland ondertekend hij 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dijkstra Ebe Rienks die alsnog niet in staat is om zich naar Leeuwarden te 

kunnen begeven teneinde enz. jaar 1841 (4) 

8376 
 

732/10 
27-07-1841 

Dijkstra Ebe Rinks militair lichting 1840 is  ziek achtergebleven en worden gelast als hij beter is  zig bij zijn corps te vervoegen enz. 
enz. jaar 1841 (2) 

6836 1-A 

09-03-1824 

Dijkstra Ebele Altes te Gerkesklooster----- Dijkstra Ybeltje Ebeles huisvrouw van Berend van der Heiden te Buitenpost, Dijkstra 

Wiggele Ebeles te Augustinusga en Dijkstra Ebele Altes te Gerkesklooster verzoeken om een kwijtschelding van 1000 gulden 

betreffende de memorie van de nalatenschap van Dijkstra Wypkjen Ebeles enz. jaar 1824 43) 

5662 37 

00-00-1883 

Dijkstra Ebele jans Oldeboorn Schip de Oldeboorn,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883 

5662 43 

00-00-1882 

Dijkstra Ebele Jans Oldeboorn Schip de Oldeboorn,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Dijkstra Eebold Thijzen hij zet een kruisje (dit is zijn eigen gezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. 

(Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp 

dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen 
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de 

Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 

1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

9126 1043-32 

1879/1880 

Dijkstra Eelke P. Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9187 1475 

05-10-1918 

Dijkstra Eelke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Dijkstra Eelse Lolkes te Parraga 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) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Dijkstra Eelse staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun 

kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6424 609 
10-12-1817 

Dijkstra Eeltje 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Eeltje Freriks 436 Ee is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6628 788-4 

16-06-1814 

Dijkstra Eeltje Minnes 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) 

3701 5-D 

nrs. 16-17 
10-02-1842 

Dijkstra Eeltje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

6276 1102-4 

18-12-1816 

Dijkstra Eeltje T. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter 

verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Dijkstra Eelze H., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Dijkstra Eelze H., 5 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 

1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6418 248-A  

 3e blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Dijkstra Egbert Hend’k * Oosterwolde wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e 
afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. 

jaar 1817 (3) 

6381 136 nr. 149 
17-03-1814  

Dijkstra Egbert Hend’k te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte 

kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6418 248-E 

1e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 
 

Dijkstra Egbert Hend’s staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e 

afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij 
de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

 
  

6418 248-b 3e bat 1e  

blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Dijkstra Egbert Hendr’k is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e 
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Egbert Hendrik 36 is zijn volgnummer en Oosterwolde zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Dijkstra Egbert Hendriks 718 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) 

6382 20 nr. 149 
29-03-1814 

Dijkstra Egbert Hendriks staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het 
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Dijkstra Egbert Jacobs 44 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling 

Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of 

moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Dijkstra Egbert Kleisen staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding 

van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen 
zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar 

zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde 

gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest 
gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen 

deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. 

G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Dijkstra Elias T. 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  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69) 

3699 B-1 

15-05-1834 

Dijkstra Emke Bijltjes uit Menaldumadeel, wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  enz. jaar 1834 (10) 



 

3699 A-25 

14-02-1834 

Dijkstra Emke Hijltjes kind van Dijkstra Grietje Hendriks vader onbekend jaar 1834 

3699 B-4 en 13 

08-04-1834 
03-05-1834 

Dijkstra Emke Hyltjes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3699 B-1 

15-05-1834 
 

Dijkstra Emke Hyltjes----Bakker Hijltje die zig als vader van het kind no.121 ( Dijkstra Emke Hyltjes) verklaart , wordt vermeld in 

het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  
enz. jaar 1834 (10) 

9184 155 

03-02-1917 

Dijkstra Emko gehuwd met Pol van der Trijntje, 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Dijkstra Engel H., 20 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 
1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Dijkstra Engel H., 27 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6087 948-1 
11-10-1827 

Dijkstra Engel staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun 
kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6016 707 

21-11-1816 

Dijkstra Engeltje J. , 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) 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Dijkstra Engeltje Jetzes   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) 

5997 307 
31-03-1815 

Dijkstra Engeltje Jetzes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een 
opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 

nummer    128 

9188 570 

15-05-1919 

Dijkstra Etten Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) (4) 

6277 30-2 

09-01-1817 

Dijkstra Evert Jarigs 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 264 
06-02-1915 

Dijkstra Evert,  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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4-v 
17-07-1839 

Dijkstra F. A. te Oldeboorn 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) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Dijkstra F. A. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

8366 530/7 Dijkstra F. E.  een klacht tegen hem in zijn functie als Koster en voorzanger van de kerk te Nes  Ameland, hij is  tevens onderwijzer 

der jeugd, 01-06-1841 (6) 

8372 652/23 Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging gepleegd door 

Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen 

de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen 
niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  

pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo 

krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende 
handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de 

baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, 

Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de 

onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst 

en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, 

Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   
Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10) 

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Dijkstra F. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

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

8211 988-3, 38  

26-09-1839 

Dijkstra F. J. te Moddergat 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 Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 38 

19-06-1840 

Dijkstra F. J. te Moddergat wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8 
17-09-1839 

Dijkstra F. J. te Nijkerk (Fr) 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) 



8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Dijkstra F. J. te Westdongeradeel 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 

Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 5>> 

17-09-1839 

Dijkstra F. J. te Zwaagwesteinde 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) 

8280  517-11, 3  
19-05-1840 

Dijkstra F. J. 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 het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

9188 570 

15-05-1919 

Dijkstra F. Meppel Sollicitatie voor  eldwachter te    (Ferwerderadeel) (4) 

6262 946-5 
30-09-1815 

Dijkstra F. P. , Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de 
Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren 

Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Dijkstra F. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 

den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 
beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-

1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Dijkstra F. te Nijkerk (Fr)  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) 

8375 708-5_26b 
20-07-1841 

Dijkstra F. te Nijkerk (fr) 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) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Dijkstra F. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8280 526-1, 38 
22-05-1840 

Dijkstra F. te Westdongeradeel 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 

Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Dijkstra F. W. 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) 

9182 285/9 
07-02-1916 

Dijkstra Fedde Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 
18-07-1839 

Dijkstra Fedde Wybrens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur 

Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Dijkstra Feite Jacobs te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en 

sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland 

(86)  

9187 908 
06-07-1918 

Dijkstra Femme Hilvarenbeek Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

6398 715                

05-08-1815 

Dijkstra Femme Jans---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de 

termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van Zwaagwesteinde zich 
aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  en Venekamp B. M. 

ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5) 

9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Femmigje,  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) 

6082 453 

03-05-1822 

Dijkstra Fieder K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6692 282 

07-10-1819 

Dijkstra Foeke Bouwes te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met 

de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3) 

6095 566 

28-06-1823   

Dijkstra Foeke Bouwes, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind Jacob Freerks, 

Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof Thijsses allen te 

Delfstrahuizen  verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2) 

6836 4-A 
04-03-1824 

Dijkstra Foeke Douwes, deel 1. Kooiker onder Anjum betreft verkoop van losse goederen en belasting. Jaar 1824 (6) 

6836 9-A 

06-03-1824 

Dijkstra Foeke Douwes, deel 2. Kooiker onder Anjum betreft verkoop van losse goederen en belasting. Jaar 1824 (14) 

9134 1130 

16-08-1883 

Dijkstra Foeke Jentjes---- Schilstra Alle Ales te Langweer hij is benoemd als Lid van het Collegie  der Zetters der belastingen i.p.v. 

Dijkstra Foeke Jentjes te Langweer die de 30e Juli j.l. is overleden, en een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de 

functie aanvaard,  jaar 1883 (3) 

9134 1097 
08-08-1883 

Dijkstra Foeke Jentjes, een kennisgeving van zijn overlijden als lid van de Zetters enz.  in zijn plaats wordt benoemd Schilstra Anne 
Ales te Langweer jaar 1883 (3) 

6381 50-51-52 

09-02-1814 

Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een request  dat zij heeft een enigste 

zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster 



van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er 

een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens 

een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander 

Karst Douwes beide bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 35-v 

17-07-1839 

Dijkstra Fokke Atzes te Oldeboorn 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Dijkstra Fokke R. 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) 

3575 4 

18-11-1878 

Dijkstra Fokke Veer St. Jacobiparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland 

met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

9187 1114 
07-08-1918 

Dijkstra Folkert Alberts , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Folkert AlbertsDouma Wytse,  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) 

8370 602/8 
21-06-1841 

Dijkstra Folkert Eltjen,  Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun 
gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7) 

8370 602/9 Dijkstra Folkert Eltjens,  Onderwijzer te Nes op Ameland  tevens 6 jaren Koster, Voorzanger en Voorlezer in de kerk aldaar  wordt 

ook in genoemd de Predikant Roorda J. (Jan)  enz. Onderwerp een geschil met de Predikant en list en boosheid, bittere haat en 

veelvuldige beleedigingen ondergaan  hij ondertekend de handgeschreven brief met de diep ongelukkige onderwijzer Dijkstra,  enz. 
enz jaar 1841 (10) 

6060 480 

06-07-1820 

Dijkstra Folkert P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Dijkstra Folkert P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Dijkstra Folkert P. 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 

Dijkstra Folkert P. te Heeg 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Dijkstra Folkert Pieters 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen 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) 

6070 424-9          
25-05-1821 

Dijkstra Folkert Pieters hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Dijkstra Foppe D. , 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) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Dijkstra Foppe Joh.’s , 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) 

9134 1081-22 

23-04-1883 

Dijkstra Frans ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

5988 503 

25-06-1814 

Dijkstra Frans Durks ----Bosgraaf Hendrik Tietes, Woude van der Hans Paulus, Harmens Jan en  Dijkstra Frans Durks van hen een 

verklaring van goed gedrag , en de  benoeming in het tuchthuis als knechts en congierge jaar 1814 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Dijkstra Frans Hessels, 751 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van 
den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo 

ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

9126 1043-22 
1879/1880 

Dijkstra Frans te Leeuwarden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9187 908 

06-07-1918 

Dijkstra Freerk Meppel Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland  jaar 1918  (1) 

9180 42 
07-01-1915 

Dijkstra Freerk,  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) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Dijkstra Frouke Rientzes te Achlum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van 

Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7>> 

17-09-1839 

Dijkstra G. I. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk 
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat 

betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6418 248-C 1e bat  
2e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Dijkstra G. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon 
en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 

Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den 

Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Dijkstra G. J. te Nes 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 1073 
30-10-1814 

Dijkstra G. J., 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) 



6264 1149- 4 

21-11-1815 

Dijkstra G. Jans 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Dijkstra G. L. 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra G. L. te Dronrijp 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) 

8285 615-2, 25,2 
19-06-1840 

Dijkstra G. L. te Dronrijp 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 

Dijkstra G. L. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 
de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8214  1027/16 

bladzijde 4 

07-10-1839 

Dijkstra G. L. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen 

der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5) 

5664 162, 40 

27-02-1917 

Dijkstra G. Lollum Schip de Juliana, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 40 

28-02-1918 

Dijkstra G. Lollum Schip de Juliana, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8210  958/2 211 

Bladzijde 1>> 

17-09-1839 

Dijkstra G. M. te Nieuwkruisland, 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) 

5673 
 

107 
03-12-1907 

Dijkstra G. P. te Grouw, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Grouw“  gebruik te mogen maken van de 
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het 

schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Dijkstra G. S. te Sneek 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) 

8308 1070-8 

1-20 
28-10-1840 

Dijkstra 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) 

8375 708-5_26c 
20-07-1841 

Dijkstra G. te ee 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 

Dijkstra G. te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 

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

diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie 
(122) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra G. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.13>> 
27-08-1839 

Dijkstra G. te Sneek 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6-v 

17-07-1839 

Dijkstra G. W. te Hijum 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) 

8374 702/18 

17-07-1841 

Dijkstra Geert Jans 38 jaar wonende te Ee verzoekt relf dagen verlof jaar 1841 (1) 

9180 42 

07-01-1915 

Dijkstra Geert,  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) 

3701 13-C 

31-01-1839 

Dijkstra Geertske Annes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die 

onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten 

der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7) 

6255 284 
18-03-1815 

Dijkstra Gelof  S. ,  Komt voor op een document genaamd Notitie van verschotten van    Dijkstra Gelof  S. , Winkelier te IJlst ten 
behoeve van de regering aldaar hij ondertekend een gespecificeerde lijst enz. jaar 1815 (3) dossier (6) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Dijkstra Gerardus B., 263 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem 

ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Dijkstra Gerben A. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de 

uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

8356 316-4 

01-04-1841 

Dijkstra Gerben Abrahams,     Dijkstra Douwe  Hanzes  Vleeshouwer te Joure  betreft Accijns op niet aangegeven Schaapsvlees, ook 

Handgeschreven brief met zijn handtekening, komen verder in voor Gerben Abrahams Dijkstra ook Handgeschreven brief met zijn 
handtekening en Watze  Jarigs van der Veen ook Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (8)   



9186 244 

05-03-1918 

Dijkstra Gerben gehuwd met Keimpken Katharina, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 

9184 27 
08-01-1917 

Dijkstra Gerben gehuwd met Kempken Katharina, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven 
ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  

jaar 1916 (4) 

8384 904/7 

13-09-1841 

Dijkstra Gerben Jans--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van 

Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert 
Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne 

Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6) 

8384 904/7 
13-09-1841 

Dijkstra Gerben Jans--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van 
Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert 

Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne 

Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6) 

9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Gerben,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Dijkstra Gerhard B., 152  is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem 

ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 

van Arrest 
26-03-1824 

Dijkstra Gerhardus B., 30 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem 
ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Dijkstra Gerhardus P., 271 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem 

ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 3-A 

24-03-1824 

Dijkstra Gerit Oedses---- Boer de Aant Sytzes  arbeider en Dijkstra Gerit Oedses Schipper beide te Twijzel, verzoeken ter zake 

mishandeling  tijdens hun detentie in de Pistole geplaatst te worden enz. (3) jaar 1824 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Gerlof 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Gerlof 399 Marsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6868 25-02-1825 

13-C 

Dijkstra Gerlof Hendriks ---- Dijkstra Klaas Gerlofs hij is voor enige tijd geleden overleden in de stad Leeuwarden verlofganger van 

het 3e Bataillon der 8e afd. Nat. Inf. ook aanwezig een Extract uit het register met 17 kolommen informatie over hem waar o.a. in 

vermeld dat bhij schippersknecht bij zijn vader Dijkstra Gerlof Hendriks was enz. enz. jaar 1825 (3) 

6868 25-02-1825 
13-C 

Dijkstra Gerlof Hendriks ---- Dijkstra Klaas Gerlofs hij is voor enige tijd geleden overleden in de stad Leeuwarden verlofganger van 
het 3e Bataillon der 8e afd. Nat. Inf. ook aanwezig een Extract uit het register met 17 kolommen informatie over hem waar o.a. in 

vermeld dat bhij schippersknecht bij zijn vader Dijkstra Gerlof Hendriks was enz. enz. jaar 1825 (3) 

6083 594 
20-06-1822 

Dijkstra Gerlof Hendriks te  Paesens Schipper  geeft eerbiedig te kennen in een door hem ondertekende brief (tekent als Dijckstra)  
aan de Gouverneur van Vriesland dat hij voor eenige weken van den heer Harmens Harmanus van Harlingen heeft aangenomen om  

van het Moddergat naar Harlingen te vervoeren een partij goederen geborgen uit het het Russische Brikschip de Ajax doch dat de 

Strandvonder hem verboden heeft te vertrekken en al 8 dagen stil ligt enz. , jaar 1822 (2) 

8220   1137/9  
blz. 2 

06-11-1839 

Dijkstra Gerret Jans een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 

1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6623 199 
16-01-1814 

Dijkstra Gerrijt ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, 
Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der 

Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te 

Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd 
en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3) 

6251 1090 

14-11-1814 

Dijkstra Gerrijt Jans Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente 

Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie 

zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers 
enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de 

raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 

(4) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Dijkstra Gerrit Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters 

en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6873 09-04-1825 
 5-A 

Dijkstra Gerrit Alles---- Maneveld Hendrik Albert wonende te Gaastmeer verzoekt eene nieuwe Zeebrief voor het schip de Vrouw 
Dieuwke gevoerd door Teppema K. B. door een gedeeltelijke verandering van eigendom, en gevoerd gaat worden door Kapitein 

Dijkstra Gerrit Alles enz. jaar 1825 (3) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Dijkstra Gerrit J. , 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) 



8224 1236-5 

00-12-1839 

Dijkstra Gerrit L. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op 

Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Dijkstra Gerrit wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen 

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

9187 1341 
06-09-1918 

Dijkstra Gerrit, 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) 

3700 13-A 

07-02-1835 

Dijkstra Gerritske Annes, 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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Dijkstra Gjalt Dooijes 83 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 
1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van 

Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en 

het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Dijkstra Gjalt Teyes 6 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling 

Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of 

moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

3699 A-13 

17-02-1834 

 

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de 

colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3700 13-C 
31-01-1837 

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven 
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 13-B 
05-02-1836 

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1836 (5) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1836 (5) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Dijkstra Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

9180 1246 
05-07-1915 

Dijkstra Grietje Sjoerds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9180 642 

07-04-1915 

Dijkstra Grietje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

9182 
 

285-29 
07-02-1916 

Dijkstra H.  ------ Groenveld J. hij neemt  de  functie van Veldwachter te Sijbrandaburen niet aan  , en zijn huurovereenkomst te 
Sijbrandaburen wordt beeindigd,  en Dijkstra H.  thans te Irnsum veldwachter wordt overgeplaatst naar Sijbrandaburen jaar 1916 (3) 

5665 24-12-1880  

akte  
72 t/m 77 

Dijkstra H. , Directeur-Boekhouder van de Grouwster Stoomboot-Reederij , Onderwerp:  o.a. handgeschreven brieven met zijn 

handtekening , een aankondiging van de Stoombootdienst Grouw Leeuwarden en Grouw Sneek  met de schroefstoomboot “de 
Grouw”  wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor 

Personen en Bagage,   en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1880 (8)  

6424 584 
02-12-1817 

Dijkstra H. D. 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8280 517-11, 22 
19-05-1840 

Dijkstra H. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier 

met ca. 1000 namen (69) 

8375 708-5_14 

20-07-1841 

Dijkstra H. F. te Sondel staat als aan wien wordt uitgevoerd de wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. 

(Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

6277 2-A 
01-01-1817  

Dijkstra H. F.,  Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de  Gedeputeerde Staten van  
Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene Belasting op het 

Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn, Haan de W. W., 

Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. 
W. en  Lantenberg H.  jaar 1817  (2) 

6390 19 

08-12-1814 

Dijkstra H. G. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder 

de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder 

zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 

1814 (3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 1 
17-09-1839 

Dijkstra H. G. te Kollumerzwaag, 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) 

5672 31 

00-00-1891 

Dijkstra H. ----Grouster Stoom Boot  Rederij , Meer v.d. W. G., Dijkstra  H.te Grouw  secretaris Boekhouder van de 

Grousterstoombootrederij staat vermeld met zijn Boot de “de Grouw”op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het 
bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. tevens nog een 

handgeschreven door beide ondertekende brief  met verzoek om vergunning enz. , Jaar 1891 (4) hele dossier (8) 

5672 38 
26-02-1891 

Dijkstra H. Grouw Boekhouder van een rederij met  het schip de Grouw Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van 
Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en dossier (19) 

6060 480 

06-07-1820 

Dijkstra H. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Dijkstra 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) 

9184 935 

16-07-1917 

Dijkstra H. J.---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En 

de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te 



Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 

(10).   

5666 6 

08-09-1892 

Dijkstra H. J. Grouw  Verkoop stoomboot de Grouw , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 

en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 6 
08-09-1892 

Dijkstra H. J. Grouw Ontbinding Grouwster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666  Jaar 1892 

akte 6 

Dijkstra H. J.---- Meer van der en Dijkstra H. J. beide te Grouw maken bekend dat van de Grouwsterstoombootreederij heeft verkocht 

de stoomboot “Grouw” aan Kingma Merk onder Nes bij Akkrum en aan Sietema Hendrik te Grouw enz. jaar 1892 (4) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 1>> 

17-09-1839 

Dijkstra H. J. te Nieuwkruisland, 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) 

8280 526-1, 28 
22-05-1840 

Dijkstra H. J. te Schoterland uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 

Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 517-11,  

34-35, 37 

19-05-1840 

Dijkstra H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 

den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden 

buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den 
dienst 1830-1840  in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen 

(69) 

8280  517-11, 3  

19-05-1840 

Dijkstra H. J. 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 het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6381 135 
10-03-1814 

Dijkstra H. Koenderts hij is één der ondertekenaars van de verklaring dat Koopm….Jan Alberts (zijkant document beschadigd bij 
achternaam) woonachtig te Munnikeburen vallende in de loting met nr. 48 thans niet in staat is om de reise te kunnen doen en dat hij 

veel sukkelende is enz. jaar 1814 (1) 

6096 604                    

04-07-1823   

Dijkstra H. M. te Menaldum. Onderwerp: 5 Pondematen  bouwland op het releve van onbebouwde Eigendommen enz. enz. jaar 1823 

(2) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Dijkstra H. O. 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) 

8280  517-11, 49 
19-05-1840 

Dijkstra H. P. te Oosterend 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 7 
27-08-1839 

Dijkstra H. S. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting 

of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 
1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6262 946-5 

30-09-1815 

Dijkstra H. S., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de 

Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren 
Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra H. te Anjum 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) 

8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Dijkstra H. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_7 

20-07-1841 

Dijkstra H. 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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra H. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

5672 45 

18-06-1891 

Dijkstra H. te Grouw  Bestuurder van de Grouwsterstoombootrederij staat vermeld met zijn Boot de “Grouw” op een staat der door 

Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en 

Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

8280 526-1, 26,2 

22-05-1840 

Dijkstra H. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Dijkstra H. te Oostmahorn 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_26c 

20-07-1841 

Dijkstra H. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 

van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 

biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 14 

19-06-1840 

Dijkstra H. te Tacozijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 



6070 360 en 377 

02-05-1821 

Dijkstra H. W.  Ontvanger der belastingen te Berlikum verzoekt 6 tot  7 dagen verlof  om zich naar Groningen te begeven enz. enz., 

jaar 1821 (2) 

6077 1013+1037 

18-12-1821 

Dijkstra H. W. ---- Osinga J. A. het betreft de perceptie van Menaldum van voornoemde die door zijn overlijden vacerende is samen 

te laten gaan met Berlikum en dien Ontvanger de heer Dijkstra H. W. te Berlikum de controleur der belastingen is samen met Osinga 
Arjen Jans als mede erfgenaam naar Dijkstra gegaan om de administratie over te gevenb en te controleren  enz. jaar 1821 (13) 

6089 1186         21-

12-1822 

Dijkstra H. W. ,  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 505 
25-05-1822 

Dijkstra H. W. Ontvanger der Belastingen te Berlikum en Menaldum verzoekt  5  tot 6 dagen om zig naar de provincie Groningen te 
begeven  enz. jaar 1822 (2) 

6095 473 

06-06-1823   

Dijkstra H. W. Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen in het distrikt van ontvang Berlikum heeft te kennen gegeven om na 

de 8e juni voor vijf dagen gaarne wenscht te absenteren  naar de Provintie Groningen om negotie zaken enz. Jaar 1823 (1) 

6076 915 + 924 
24-11-1821 

Dijkstra H. W. Ontvanger der Directe Belastingen te Berlikum verzoekt om de post van de overleden Osinga Jan Arjens van 
Percepteur van de Gemeente Menaldum die is komen te Vaceeren met zijn Perceptie mag worden gecombineerd, tevens het 

antwoord, enz. jaar 1821 (4) 

6095 494 
11-06-1823   

Dijkstra H. W. ontvanger van Belkum (Berkilum)  er bestaan een bedenkingen tegen zijn aanvraag voor verlof jaar 1823 (1) 

6075 820 

27-10-1821 

Dijkstra H. W.---- Osinga Johannes Arjens  Ontvager te Menaldum zijn zoon heeft bericht dat zijn vader ziek is en heeft vertoont een 

verklaring van de geneesheer Vitringa Coulon  en er wordt voorgesteld om Dijkstra H. W. Ontvanger te Berlikum  om deze functie 

tijdelijk waar te nemen enz. jaar 1821 (1) 

6085 797 

27-08-1822 

Dijkstra H. W.---- Sippama   Wm. Rein , een proces verbaal van Opneming  en Overdrachtvan het kantoor van Dijkstra H. W. 

laatstelijk geweest Provinciaal waarnemende Ontvanger enz.  jaar 1822 (5) 

6072 581 

17-07-1821 

Dijkstra H. W. te Berlikum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Dijkstra H. W. te Berlikum 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Dijkstra Haije G. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Haije Gerlofs 38 Paesens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6079 186 

18-02-1822 

Dijkstra Halbe Jans , 37 jaar,  Slagersknecht te Birdaard door Straatsma Maaike Tjeerds Kasteleinsche op Nieuw Tergragt onder 

Hallum huisvrouw van Kingma Romke Jacobs  Kastelein aan de Trekweg te op Nieuw Tergragt onder Hallum  en desselfs 

Dienstmeid Tuinstra Tjeerdje Sjoukes 18 jaar , de Grietman van Ferwerderadeel heeft de ingewonnen verklaringen over hen 
opgestuurd aan enz. enz.  Onderwerp: het slechte weer, Noodweer, zinken schip, en redden van de schipper enz. enz. een zeer 

interessant stuk, jaar 1822 (7) 

6256 313 
29-03-1815 

Dijkstra Halbe,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden 
van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de 

Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6) 

6034 395 
30-05-1818 

Dijkstra Halbe, Goud en Zilversmid, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  
aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Dijkstra Hamke 17 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. 

overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een 

nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden 
op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6418 225 

26-05-1817 

Dijkstra Hamke---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan). Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat door de vermissing van den Vrijwilliger Dijkstra Hamke dat hij niet voor de 
gemeente Langweer maar voor de gemeente Joure is uitgetrokken enz. jaar 1817 (1) 

6419 282 

28-06-1817 

Dijkstra Hamke---- Veenstra P. R.  toegewezen vrijwilliger aan de gemeente Heerenveen Grietenij Schoterland niet is geleverd 

Dijkstra Hamke vrijwilliger aan de Grietenij Doniawerstal maar dat hij bij Waterloo is geblesseerd en aan zijne bekomen wonden in 

een van de Rijkshospitalen overleden moet zijn enz. jaar 1817 (3) 

6418 231 

05-06-1817 

Dijkstra Hamke---- Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de vrijwilliger Dijkstra Hamke in 1815 werkelijk als vrijwilliger voor 

Joure enz. jaar 1817 (12 

6395 457 
13-05-1815 

Dijkstra Hans R. 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) 

6380 13 nr. 20 

29-01-1814 

Dijkstra Harmen Brand te Anjum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? Die ten 

aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en 

ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 
1814 (6) 

6100  1215-38 

29-11-1823 

Dijkstra Harmen Cornelis, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 1824 

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

3701 22a-D 
09-02-1842 

Dijkstra Harmen Douwes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1842 (8) 

3701 43-C 
08-02-1839 

Dijkstra Harmen Douwes†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. 1839 (8) 



3700 43-A 

05-02-1835 

Dijkstra Harmen Douwes†, 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 43-B 

03-02-1836 

Dijkstra Harmen Douwes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst 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 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Harmen H. 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1  wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Harmen Hessels 18 Vrouwenbuurt Kanton Hollum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 
der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

9187 1475 
05-10-1918 

Dijkstra Harmen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6271 574-6 

06-07-1816 

Dijkstra Hedde Oedzes, 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) 

6833 9-A blz. 4 

09-02-1824 

Dijkstra Heerk Willems te Berlicum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde 

Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie 

Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31) 

6100 1087 
04-11-1823 

Dijkstra Heerke Willems Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10) 

6099 1066 

31-10-1823 

Dijkstra Heerke Willems, 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) 

5666  Jaar 1890 

akte 5 

Dijkstra Heert----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken 

in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld:   

5666 5 
13-11-1890 

Dijkstra Heert Warga Stoomvaart Reder en Hoofd ener School, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra Hen’k te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Hen’k? Willems 360 Finkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Dijkstra Hend’k Corn’s staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die 

Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en 
aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra Hend’k Jans 138 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1  (behoort onder 

Kollumerland onder het Buitenpost op de Inspectie geweest) 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) 

8375 708-5_7 

20-07-1841 

Dijkstra Hend’k 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Dijkstra Hendik Douwes, 619 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de 

termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6417 211 

15-05-1817 

Dijkstra Hendrik 44 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 

Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen 
informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 

9182 285/29 

07-02-1916 

Dijkstra Hendrik Irnsum Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

6064 

 

839 

27-11-1820 

Dijkstra Hendrik Jans , wonende te Nijkerk in de Gemeente Nijelamer een Beslag op zijn Goederen in naam der Hoge Overheid enz. 

enz. gaat over een schuld van 5 gulden en 80 cent aan de belastingen. Enz.  Jaar 1820 (3) 

9180 330-29 

17-02-1915 

Dijkstra Hendrik Met signalementVeldwachter Rauwerderhem jaar 1915  (3) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Dijkstra Hendrik te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   

8308 1079-4 

31-10-1840 

Dijkstra Hendrik Tjitzes van beroep Arbeider wonende te Zwaagwesteinde dat hij is aangehouden in Kollumerhoek en dat hij is 

veroordeeld voor bedelarij te Hantum en een tuchthuisstraf van 5 jaren enz. jaar 1840 (2) 

3622 A-3 

blz. 1 

05-01-1848 

Dijkstra Hendrik Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 1 
31-12-1852 

Dijkstra Hendrik Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 



3622 A-6  

blz. 1 

12-01-1858 

Dijkstra Hendrik Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

6623 42 

07-08-1813 

Dijkstra Hendrikje Wijtzes, 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) 

5993 958-A 
26-11-1814 

Dijkstra Henne Klazes ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem 
ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die 

worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum 

woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de 
Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan 

Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , 
Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen 

W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar 

het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, 
Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

5996 151-a   

1e rij namen 

20-02-1815 

Dijkstra Herke Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten 

van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

9180 264 

06-02-1915 

Dijkstra Herman Jan,  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) 

6028 810 

13-11-1817 

Dijkstra Herne Kl. 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) 

6026 652 

23-09-1817 

Dijkstra Herre K. 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. 4v 
30-11-1815 

Dijkstra Herre Klazes 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Dijkstra Herre Klazes, 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)) 

8379 795-1 

13-08-1841 

Dijkstra herre te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende 

extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2) 

6028 810 
13-11-1817 

Dijkstra Hessel |H. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 
Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Dijkstra Hessel Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6033 276 

20-04-1818 

Dijkstra Hessel staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te 

Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Oostmahorn is de laatste woonplaats voor de gevangenis 
jaar 1818 (2) 

8383 874/9 no. 6 

04-09-1841 

Dijkstra Hilbrand Douwes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6) 

3700 43-A 
05-02-1835 

Dijkstra Hinke Paulus†, 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Dijkstra Hinkje gehuwd met Gaasterland Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Hnedrik,  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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Holke Bouwes 402 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6424 584 

02-12-1817 

Dijkstra Holke Jans naast 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6830 18-A blz. 15 
21-01-1824 

Dijkstra Holke S. te Idzingahuizen 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) 

8204 829/20, 264 
Blz. 6 

12-08-1839 

Dijkstra Hoppe Sierps 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) 

6850 14-A  
04-08-1824 

Dijkstra Hotze M. Winkelier te Menaldum een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens het verkeerd  
aangeven van een paard, jaar 1824 (2) 

6095 538 

24-06-1823   

Dijkstra Hotze Melles  te Menaldum , in een door hem geschreven en getekende brief: dat hij zeker 5 pondematen  bouwland  tot 

Greide wilde veranderen enz. enz. hij verzoekt de zetters van de belasting dan ook om enz. jaar 1823 (1) 

8364 494-20, 3 
21-05-1841 

Dijkstra Hotze Melles---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur 
van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en 

onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12) 



6095 537 

23-06-1823   

Dijkstra Hotze Melles geeft met eerbied te kennen dat hij wonende te Menaldum zekere vijf Pondematen Bouwland tot Greide wilde 

doen veranderen maar dat het Collegie van Zetters van Menaldum geen vrijheid vermeent te hebben enz. jaar 1823 (2) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Dijkstra Ide Wiepkes 531 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat 

van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 
Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

9187 1475 

05-10-1918 

Dijkstra Ids Jacob, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6839 8-A 

03-04-1824 

Dijkstra Ids Jacobs,  Vleeshouwer te Kollum,  Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 

voorkomen wegens het slachten van een schaap enz.  (2) jaar 1824 

6250 968 

14-10-1814 

Dijkstra Iede Pieters, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 

vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) 
(gehele dossier 8 ) 

6632 1276  

1e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Dijkstra Iede Pijtters, 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) 

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

Dijkstra IJ. K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 

1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 1070-8 

365-407 
28-10-1840 

Dijkstra IJ. K. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting 

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

8280  517-11, 47 
19-05-1840 

Dijkstra IJ. M. te Roordahuizum 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) 

3700 13-A 
07-02-1835 

Dijkstra IJme Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Dijkstra IJmkjen Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6) 

6418 248-A  
2e blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Dijkstra IJnze  Wiepkes te Woudsend wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  

welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 

(3) 

6395 457 

13-05-1815 

Dijkstra IJpke W. 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Dijkstra J.  te Oostdongeradeel 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) 

8280  517-11, 49 

19-05-1840 

Dijkstra J. A.  te Oosterend 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5 

17-09-1839 

Dijkstra J. A. te Zwaagwesteinde 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) 

4635 E-1, 27 

02-09-1915 

Dijkstra J. Akkrum Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over 

en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1915 

6627 608 

30-04-1814 

Dijkstra J. D. Diacon, hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling relatijf het 

agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H.  in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde 

gecombineerd) enz. jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-5 

30-04-1814 

Dijkstra J. D. ondertekend mede een brief als lid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Morrha en Lioessens een brief 

aan de Gecommitteerden der E: Klassis van Dokkum het betreft het achterstallige Tractement van de Predikant ten bedrage van 

zestienhonderd en negen en tachtig gulden, zeventien stuivers en veertien penningen en dat de gemeente geen fondsen heeft maar dat 

deze met vrijwillige bijdragen zal worden voorzien enz. jaar 1814 (5) dossier (23) 

3580 5, 48 

06-02-1845 

 

Dijkstra J. Dokkum Beurtschipper van Dokkum op Stroobos. Onderwerp terugzending van zijn verzoek aan het stadsbestuur van 

Dokkum met het verzoek deze aan hem te overhandigen enz. jaar 1845 (7) 

8224 1224-6 
02-12-1839 

Dijkstra J. Domicilie van onderstand te Lutkewierum wordt vermeld op een staat van mutatien in het personeel der van het 
Gouvernement overgenomen Bedelaars en Colonisten van de maand September als overleden 23 september enz. jaar 1839 (2) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Dijkstra J. e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel 

als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Dijkstra J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Telefoon Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 

toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  

(2) Dossier (16) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Dijkstra J. en Brink te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 



8211 988-3, 20 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra J. en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij 

Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document 

met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8220   1137/13 
Blz. 2 

06-11-1839 

Dijkstra J. F. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, 

jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 1070-8 

365-407 
28-10-1840 

Dijkstra J. F. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 8 

27-08-1839 

Dijkstra J. F. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 17 

06-02-1824 

Dijkstra J. F. te Oudwoude, 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 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8 

17-09-1839 

Dijkstra J. F. te Wetzens 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) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Dijkstra J. G. de weduwe te Nijland 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. 16-v 

17-07-1839 

Dijkstra J. G. te Nes 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra J. H. te Arum 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Dijkstra J. H. te Oldeboorn 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) 

6833 14-A, 5 
12-02-1824 

Dijkstra J. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te 

Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6250 971 

04-10-1814 

Dijkstra J. H. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. 

jaar 1814 (7) 

6424 584 

02-12-1817 

Dijkstra J. J. 49 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 

Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 3 

27-08-1839 

Dijkstra J. J. Brouwer H. J. de weduwe te Lemmer 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) 

8055 34, 8570 

03-10-1837 

Dijkstra J. J. Schelpvissers vaartuig jaar 1837 

8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 
         radeel 

Dijkstra J. J. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 

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

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

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Dijkstra J. J. te Gerkesklooster wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Achtkarspelen 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 7 

17-07-1839 

Dijkstra J. J. 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. 29-v 

17-07-1839 

Dijkstra J. J. 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) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

Dijkstra J. J. te Lemmer 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) 

8280 517-11,  

34-35, 39 

19-05-1840 

Dijkstra J. J. te Oosterwolde en Oldeberkoop wordt vermeld als schatter in de Gemeente Ureterp in een document genaamd: In 

voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij 

opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt 
geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra J. J. 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) 

8280 517-11,  

34-35, 41 
19-05-1840 

Dijkstra J. J. te Oosterwolde wordt vermeld als schatter te Oosterwolde en Donkerbroek in een document genaamd: In voldoening aan  

Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat 
der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 

(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8386 949/27 
20-09-1841 

Dijkstra J. J. te Oosterwolde, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 1 

17-09-1839 

Dijkstra J. J. te Westergeest , 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5 

17-09-1839 

Dijkstra J. J. te Zwaagwesteinde 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) 

8280 517-11,  

34-35,  
39-40 

19-05-1840 

Dijkstra J. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 

den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden 
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den 

dienst 1830-1840  in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 

namen (69) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Dijkstra J. J., Mr. Timmerman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het 

Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een 

request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, 
Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van 

Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in 

deze index) enz. jaar 1848 (21) 

8350 175/27-7 
21-02-1841 

Dijkstra J. Jacobs Strandloper 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 Kollumerland en Nieuwkruisland  bestaat uit enz.  jaar 1841 

(7) 

8375 708-5_40b 
20-07-1841 

Dijkstra J. K. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman 
van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en 

sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der 

Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 40-1 
19-06-1840 

Dijkstra J. K. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. 

jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Dijkstra J. K. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. 
jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 40,2 

22-05-1840 

Dijkstra J. K. 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) 

6631 1066 

02-09-1814 

Dijkstra J. L. 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) 

5988 478 
17-06-1814 

Dijkstra J. L.---- Osinga J. S.,  Koopmans D. H.,  Koopal S. A. en Dijkstra J. L. zij ondertekenen een brief als Zetters in de Gemeente 
Menaam dat zij de leggers van de Dienstboden en van het Paarden en Plaisantgeld niet hebben vertekend om de volgende reden enz. 

jaar 1814 (3) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Dijkstra J. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van 
den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering 

van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6830 15-A 
21-01-1824 

Dijkstra J. L.---- Tjepkema  J. M. de erven van hem verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz. aan 
Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga  H. W., Tjerks Antje,  Feitsma M.M., Bijlzmer J.S.,  Dijkstra J. L.,  Mebius  P. J.,  

Jaar 1824 (9) 

5664 29, 17 

16-04-1903 

Dijkstra J. M. Oldeboorn Schip de  Telephoon , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Dijkstra J. M. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 

vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Dijkstra J. M. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te 

Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6263 1029 
28-10-1815 

Dijkstra J. P. ---- Eekma …..?  Geld van een boete van hem ontvangen  wegens fraude door Dijkstra J. P., staat vermeld in een stuk 
over de gemeente rekening van  Nes over 1814  jaar 1815 (1) 



6252 1186-5 

29-11-1814 

Dijkstra J. P. , 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) 

6862 6-A  
16-12-1824 

Dijkstra J. P. slachter te Oosterzee, Een transactie ten einde vervolging wegens een proces verbaal te voorkomen,  wegens het slachten 
van een varken zonder papieren,  jaar 1824 (3) 

8280 517-11,  

34-36 

19-05-1840 

Dijkstra J. P. te Mildam wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 

Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel 
over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Dijkstra J. R. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der 

plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6289 611 

06-07-1818 

Dijkstra J. R., Metselaar , Komt voor op een document genaamd Ophelderingen omtrent de aanmerkingen van de Algemeene 

Rekenkamer  diienstjaar 1814 enz. betreft zijn rekening wegens onderhoud van de Stadsgebouwen enz. jaar 1818 (5) 

8308 1078-6 
29-10-1840 

Dijkstra J. S.  weduwe van de Commies der 2e klasse bij de Rijks Belastingen Draaisma A. F.  wonende te Leeuwarden het betreft een 
request met verzoek om boven haar toeglegde f. 100.= s’jaars  met een gratificatie te worden begunstigd enz. jaar 1840 (3) 

9921 23 

19-10-1882 

Dijkstra J. S. ,  Politiebediende te Huizum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en 

ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6069 279-A 
09-04-1821 

Dijkstra J. S. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 
1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is 

Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Dijkstra J. S. te Ferwoude 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  

Bladzijde 4>> 

27-08-1839 

Dijkstra J. S. 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) 

8375 708-5_6b 

20-07-1841 

Dijkstra J. S. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. 

A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke 

uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8379 814-12 
18-08-1841 

Dijkstra J. S. Tijdelijke commies te Sexbierum,  een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp:   omdat er geen 
dienstwoning beschikbaar is moet  hij na  zijn aanstaande huwelijk gescheiden van zijn vrouw leven enz. jaar 1841 (7) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 
04-01-1819 

Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes) Predikant te Oudwoude tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten 
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, 

Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2 

Blz. 15 

04-01-1819 

Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes) te Oudwoude 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
17 

16-01-1822 

Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes) te Oudwoude, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 

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

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 
dossier (43) 

6671 54 deel 2 

blz. 15 
22-01-1818 

Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes). te Oudwoude Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde 

Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 

(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van 
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger 

van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_37 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 
(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger 

van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wijmbrit- 

      seradeel 
 

Dijkstra J. te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel 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) 

9126 1043-21 

1879/1880 

Dijkstra J. te Kollum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden als uitvoerder  en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of  
Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 
een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van  Baarderadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 
een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Grietenij het Bildt 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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Grietenij het Bildt 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) 

8211 988-3, 7 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 
document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 9 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Stad Dockum 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 16 

Dijkstra J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie 

Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten 

gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, 
behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland 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) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Dijkstra J. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)   met vermelding van 

hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  ( ) 

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq 

van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 



8375 708-5_11 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van 

Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze 

Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_23a 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) 
Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten 

van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. 

(Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. 
(Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_33a 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. 

(Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 
goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) 

Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten 

van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen 
enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) 

Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten 
van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen 

enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) 

Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten 
van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen 

enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Acht- 

   karspelen 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ǽngwirden 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Baarderadeel 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Tietjerkste- 

         radeel 

Dijkstra J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

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

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen 

wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen 

wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2,  
11-1, 2 

19-06-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand 

Mei 1840 met  9 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,  

20, 2, 3 

Dijkstra J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 



19-06-1840 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 

(6) 

8285 615-2, 33,1 

19-06-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand 
Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (7) 

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 

de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 
Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/33 

20-09-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland 

als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Dijkstra J. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )    

8285 615-2, 1 
19-06-1840 

Dijkstra J. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de 
Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan 

wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Dijkstra J. te Leewuarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_13 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Midlum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

8375 708-5_38 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Nes staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. 
(Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel 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 Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 38 
19-06-1840 

Dijkstra J. te Nes wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der 
Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. 

jaar 1840 (6) 

5673 

 

109 

Blz.1 t/m 8 

05-02-1900   

Dijkstra J. te Oldeboorn De Telephoon III , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er 

vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd 

kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5672 45 

18-06-1891 

Dijkstra J. te Oldeboorn,   met zijn Boot de “Telephoon” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland 

verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de 

Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

8375 708-5_26c 
20-07-1841 

Dijkstra J. te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 
van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 

biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Dijkstra J. te Pasens , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 

Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Dijkstra J. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het 

Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

6254 140-B-blz. 29 

17-01-1815 

Dijkstra J. U. uit een huis in de Speelmanstraat,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. 

8285 615-2,  

23, 1, 3 

19-06-1840 

Dijkstra J. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van 

Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2,  
36, 1, 2 

19-06-1840 

Dijkstra J. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van 
Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8081 264, 341/24 

03-04-1838 

Dijkstra J. W. Matroos op de Gebroeders jaar 1838 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Dijkstra J. W. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een 

Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het 

Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. 
jaar 1815 (3) Dossier (15) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Jacob 314 Jorwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6075 

 

754 

05-10-1821 

Dijkstra Jacob A.---- Hoekema S. J., Schols Jurjen en Kannegieter J.  ondertekenen (was getekend) als Burgemeesteren van de Stad 

Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij zedert onderscheidene jaren lastig zijn gevallen door de 



Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in een deplorabele toestand bevindt en zij verzoeken dan ook een subsidie van f. 

9.000.= of f. 10.000.= voor het herstel met als bijlage de Staat van Ontvansten en Uitgaaf der Hervormde Kerk te Workum over 1820 

opgemaakt door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J., Bruninga Gerit O., Merkelbach J. W. en Schoonhoven W. A. door hen en door 

de Secretaris van de Stad Workum Potma H. L. ondertekend  tevens een opgaaf van  Passing Harmen , Meester Timmerman en  
Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar met opgaaf van de noodzakelijke herstellingen en vernieuwingen en opgave van de kosten 

die totaal zullen zijn f. 10103-40 enz. jaar 1821 (14) 

6277 30-3 
09-01-1817 

Dijkstra Jacob Alles 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Dijkstra Jacob Alles,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

3575 4 

18-11-1878 

Dijkstra Jacob EigenaarVeer te Oudebildzijl vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van 

Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6260 774 
02- 08-1815 

Dijkstra Jacob Evers, Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben 
gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben bekomen enz. 

jaar 1815 (2) 

6271 586-8 

01-07-1816 

Dijkstra Jacob Everts 130 guldens 1 stuiver en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  

Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog 
ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6261 879 

10-08-1815 

Dijkstra Jacob Everts---- 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) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Dijkstra Jacob Everts hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 
van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 

verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke 
ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als 

Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6271 586-3 
01-07-1816 

Dijkstra Jacob Everts 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) 

6634  1525 
08-12-1814 

Dijkstra Jacob Everts, 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) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Dijkstra Jacob Everts, 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Dijkstra Jacob G., 155 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Dijkstra Jacob G., 65 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 
1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Dijkstra Jacob G., 92 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6303 421 
10-07-1823 

Dijkstra Jacob Gerrits woonende te Franeker Onderwerp dan op den 6e dezer maand Juli wierd ene persoon met name  Dijkstra Jacob 
Gerrits als in deze Grietenij (Wonseradeel) bedelend bevonden  , gearresteerd  en verzonde naar Ommerschans , deze persoon staat 

beked als iemand met een slecht Character, en hij zich ziek voorwende zodat er enz. enz.  jaar 1823 (4) 

6632  
 

  

1316 lijst 1_L. 
22-10-1814 

Dijkstra Jacob H. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. 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) 

6383 63 

02-04-1814 

Dijkstra Jacob Harms 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 

6301 334-2, 3        

04-06-1822         

Dijkstra Jacob Hommes  bewoond een Boerenplaats te Haskerdijken, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en 

Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 

1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

6393 134 

28-02-1815 

Dijkstra Jacob Hommes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)) 

6100 1212 

29-11-1823 

Dijkstra Jacob is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- Tjepkema 

Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6) 

6830 18-A blz. 39 

21-01-1824 

Dijkstra Jacob J. te Follega 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) 

6100 1215-5 

29-11-1823 

Dijkstra Jacob Jacobs ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Westergeest in 1823 die dat ook in 1824 

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

6278 194-6 
20-02-1817 

Dijkstra Jacob Jacobs een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de 
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den 

aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 

1817 (3) dossier (6) 

8350 175/27-7 

21-02-1841 

Dijkstra Jacob Jacobs Extra Ordinaire Dijksgedeputeerde 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 Kollumerland en 

Nieuwkruisland  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

7977 158-6, 26 
14-02-1837 

Dijkstra Jacob Jacobs te Oostdongeradeel, 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. 6v     

23-12-1822 

Dijkstra Jacob Jacobs te Westergeest 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) 

6281 583- 30 
05-06-1817 

Dijkstra Jacob Jacobs, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen 
van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en 

zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Jacob Jannes 329 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6384 70, 83 
06-06-1814 

Dijkstra Jacob Klazes, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. 
jaar 1814 (2) 

6089 1194 blz. 13     

23-12-1822 

Dijkstra Jacob Lammerts 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) 

6100 1173 
22-11-1823 

Dijkstra Jacob Lammerts,  Onderwerp: Eigendoms overgangen  van 26 ¾  pondematen (1 pondemaat is 36 ¾ are)door 4 eigenaren en 
de beschrijvingen daarover  enz. enz. jaar 1823 (6) 

6068 239 

27-03-1821 

Dijkstra Jacob Lammerts, Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort land, hoe 

groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6068 239 
27-03-1821 

Dijkstra Jacob Lammerts, Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort land, hoe 
groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6100  1215-10v 

29-11-1823 

Dijkstra Jacob Lammerts,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 

Dijkstra Jacob Lammertsz. te Menaldum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6072 585 

19-07-1821 

Dijkstra Jacob Lammets---- Osinga Johannes Sjoerds  Cum. Soc.  Gereclameerd hebbende over de onevenredige aanslag hunne 

landerijen gelegen te Menaldum in de Gronbelasting ez. enz.  en hebben tot taxateur benoemd  Dijkstra Jacob Lammets te Menaldum 
enz. enz. jaar 1821 (1) 

7977 158-7 

14-02-1837 

Dijkstra Jacob Lubberts hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden 

bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4) 

6063 693 
06-10-1820 

Dijkstra Jacob Pieters---- Wendt  de Leonardus  hij is op zijn eigen verzoek ontslagen als Curator der Latijnsche school te Kollum  en 
dat i.p.v. hem is aangesteld Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes) Predikant te Oudwoude enz. jaar 1820 (1) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Jacob Ruurds, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

8359 377/28, 10 

19-04-1841 

Dijkstra Jacob Upts 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) 

6005 938 blz. 4 

30-11-1815 

Dijkstra Jacob Willems 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 

Dijkstra Jacob Willems is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een 
opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 

nummer   67 

8380 822-4 

20-08-1841  

Dijkstra Jacob Ydes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

9180 264 

06-02-1915 

Dijkstra Jacob,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Dijkstra Jacob, 42 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo 

nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8359 373-20 
17-04-1841 

Dijkstra Jacobus te Dockum  (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie 
Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8) 

8359 377/28, 2 

19-04-1841 

Dijkstra Jacon Upts 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) 

5664 162, 6 

27-02-1917 

Dijkstra Jan  S. St.Jacobaparochie Schip de Exelsior, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 6 
28-02-1918 

Dijkstra Jan  S.. St.Jacobaparochie Schip de Exelsior, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 



5672 31 

00-00-1891 

Dijkstra Jan  te Oldeboorn staat vermeld met zijn Boot de “Telephoon”op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het 

bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. Jaar 1891 (3) hele dossier 

(7) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 9-v 

17-07-1839 

Dijkstra Jan A. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8280  517-11, 31 

19-05-1840 

Dijkstra Jan Ariens wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting 

en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 
namen (69) 

6661 126 blz. 4 

26-02-1817 

Dijkstra Jan Benderts Koopman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 

guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige 
tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6839 10-A-11 

03-04-1824 

Dijkstra Jan Binderts, Koopman te Gerkesklooster, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 

voorkomen (2) jaar 1824 

6049 556 
09-08-1819 

Dijkstra Jan D.,  Ploeg van den  R.,  Gosliga P. alle landeigenaren te Huizum onderwerp taxatie van hun landerijen enz. jaar 1819 (1) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Dijkstra Jan Derks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

6391 58 
21-01-1815 

Dijkstra Jan Dirk ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens de 
Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem  in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is 

vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen  en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat Preger 

Jochem en Driesum van Eeuwe beide   den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg Haije , 
Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Dijkstra Jan Dirks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

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

3700 39-C 
06-02-1837 

Dijkstra Jan Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3698 B-39 
18-02-1832 

Dijkstra Jan Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte 

data enz. jaar 1832 (8) 

3700 39-A 

04-02-1835 

Dijkstra Jan Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 39-B 

04-02-1836 

Dijkstra Jan Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (6) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Dijkstra Jan Dooitzes 7 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e 
afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. 

Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het 
paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Dijkstra Jan F. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

6252 1179-66 
08-11-1813 

Dijkstra Jan F. G. wegens leveranties aan de barakken van Paezenz. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 

Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6277 77-c-9 

21-01-1817 

Dijkstra Jan F. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van Posten welke 

als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 
1817 (4) dossier (9) 

6246 492 

28-05-1814 

Dijkstra Jan F. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden 

veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8) 

6246 481, 8 
06-06-1814 

Dijkstra Jan F. ondertekend als Municipaal lid, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding 
tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de 

jare 1813 (3) dossier (32) 

6246 481, 15 
06-06-1814 

Dijkstra Jan F. ondertekend als Municipaal lid, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding 
tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de 

jare 1813 (3) dossier (32) 

6244 331 

21-04-1814 

Dijkstra Jan F. wegens geleverde nieuwe stoelen aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier 

afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 
en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6244 331 

21-04-1814 

Dijkstra Jan F. wegens waslonen aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat 

van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. 
enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

9187 1114 

07-08-1918 

Dijkstra Jan Folkerts, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6277 77-c-3 
21-01-1817 

Dijkstra Jan Foppes 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) 

6078 95-4 
25-01-1822 

Dijkstra Jan Foppes te Metslawier Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , 
enz. enz. jaar 1822 (1) 

6089 1194  blz. 4      

23-12-1822 

Dijkstra Jan Foppes te Paessens 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) 

6100 1215-4 
29-11-1823 

Dijkstra Jan Foppes,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 1824 willen 
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 



6861 7-A 

10-12-1824 

Dijkstra Jan Gabes de weduwe, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de 

grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de 

grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan 

Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob 
Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  

Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?  ,  Pietersen Pieter 

Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra 
Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend 

door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10) 

5996 116 
11-02-1815 

Dijkstra Jan Gaukes----- Heeg, een getekend kaartje waarop  de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk,  de met en stippellijn aangeven grens 
van Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met  ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van 

Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4) 

5672 31 
04-03-1891 

Dijkstra Jan Grouwste Stoomboot Redery Grouw, secretaris Behandelde vergunning tot het  varen met  het Schip de Orion (3) en 
dossier (7) 

6418 248-D  

09-06-1817 

Dijkstra Jan Jans * Horn  staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon 

Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van 

zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen 
enz. jaar 1817 (4) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Dijkstra Jan Jansen 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) 

8364 489-6 

1+21-23 

18-05-1841 
 

Dijkstra Jan Johannes staat in een document Controle Gorredijk 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Jan Joukes 439 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

8386 939/3 

22-09-1841 

Dijkstra Jan Joukes te Gorredijk, hij blijft nalatig met het betalen van zijn schuld ondanks diverse aanmaningen en de Ontvanger van 

Gorredijk wil nu beteekening en executie enz. jaar 1841 (2) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Dijkstra Jan Libbes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie 

District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het 

Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District 
Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

5664 37a 

16-09-1903 

Dijkstra Jan M. te Oldeboorn, ondernemer van openbare middelen jaar 1903 (1) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-09-1903 

8199 729/5, 290 

Bladz. 35-v 

17-07-1839 

Dijkstra Jan Martens te Oldeboorn 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) 

6830 18-A blz. 40 
21-01-1824 

Dijkstra Jan O. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen 
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 

document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

6633  1461 
25-11-1814 

Dijkstra Jan P. hij is lid van de Commissie belast met het ontwerpen van het Stedelijk Regerings reglement voor de Stad Sloten en 
ondertekend mede dit document enz. jaar 1814 (1) 

6395 457 

13-05-1815 

Dijkstra Jan P. 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) 

6629 842 

01-07-1814 

Dijkstra Jan Pieters als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Slooten 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) 

6661 137 blz. 7 

19-03-1817 

Dijkstra Jan Pieters te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 

Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden 
en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, 

jaar 1817 (9) 

6677 316  

22-07-1818 

Dijkstra Jan Pieters, Rentenier, Huis 84, 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 nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

6623 128-134 
06-01-1814 

Dijkstra Jan Pieters,---- Visser Ruurd Jacobs Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) 
Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele 

Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes Jan Jans als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier 

Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de 
Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte 

personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7) 

6015 578 
03-10-1816 

Dijkstra Jan Pijtters, Bakker te Sondel en eigenaar van 1 pondemaat bos te Sondel, deze is nimmer door hem aangegeven enz., wordt 
ook in genoemd Westendorp Johannis te Balk met land te Ruigahuizen enz., en Meinderts Jan en/of weduwe Ygrams Meindert jaar 

1816 (2) 

6418 248-C 1e batt. 

11e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Dijkstra Jan Rings * Ferwerd staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door 

honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 



6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Dijkstra Jan Rings 676 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) 

6277 30-13 

09-01-1817 

Dijkstra Jan Sietses 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) 

6380 1 
31-01-1814 

Dijkstra Jan Sijtses Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van 
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog 

onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten 

agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

8384 921/1 

17-09-1841 

Dijkstra Jan Sjoerds Vrijwilliger der Grietenij Heerenveen die na in diensttreding niet terug  is gekomen alhier Jaar 1841 (1) 

5988 517 
30-06-1814 

Dijkstra Jan Sjoerds, Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde 
Eigendommen, jaar 1814 (3) 

6242 82,1-7a+15               

07-02-1814 

Dijkstra Jan Sjoerds, Koopman, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de personele omslag 

enz. enz. jaar 1814 (10) 

8375 708-5_38 
20-07-1841 

Dijkstra Jan te Nes staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. 
(Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel 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 Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

6271 574-4 
06-07-1816 

Dijkstra Jan Tjallings, 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 8 
24-06-1886 

Dijkstra Jan Tolbert Stoombootonderneming Hallum op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 24-06-1886 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Dijkstra Jan U.  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) 

6257 410-13 

28-04-1815 

Dijkstra Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van 

zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 
Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige 

Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

3701 38-D 

Nrs. 1-13 
08-02-1842 

Dijkstra Jan W. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

3701 38-C 

08-02-1839 

Dijkstra Jan W. , wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1839 (7) 

3700 38-C 

03-02-1837 

Dijkstra Jan W. , wordt vermeld op de Nominative Staat89-1570  der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

6021 201, 6, 7 

03-04-1817 

Dijkstra Jan W. komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J. van Westdongeradeel, hij maakt een staat van aangespoelde goederen 

op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te Wierum drijvend in zee gevonden zonder te 

weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2) 

6395 457 

13-05-1815 

Dijkstra Jan W. te Ried  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) 

5994 1034 

23-12-1814 

Dijkstra Jan Wiebren,   Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met 

diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2) 

6419 292 
02-07-1817 

Dijkstra jan Willem---- Hoekstra Albert ten Broeke  Grietman van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Jan Willem geplaatst in 1811 bij de toenenmalige zeedienst onder de Fransche 

marine dat hij nu wil trouwen maar dat enz. jaar 1817 (1) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Dijkstra Jan Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (6) 

9180 42 

07-01-1915 

Dijkstra Jan,  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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Jan,  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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Dijkstra Jan,  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) 

6243 191-23 
06-03-1814 

Dijkstra Jan, 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) 

6243 191-11 

06-03-1814 

Dijkstra 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Dijkstra Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 



5666 Jaar 1886 

akte 8 

Dijkstra Jan, Stoombootondernemer te Tolbert deelt mede dat hij met de schroefstoombarge genaamd Hallum voor 70 zitplaatsen  

naar Hallum en Dokkum en van Hallum op Dokkum zal varen het hoofdkantoor is gevestigd te Hallum bij  Dijkstra J. te Leeuwarden 

bij Schaap H. en te Dokkum bij Sinning J. een foldertje aanwezig overgedrukt uit de Leeuwarder Courant van den 23e Juni  

gewaarmerkt met de handtekening van  Dijkstra J. enz. enz. jaar 1886 (3) 

3701 25-D 

nrs 1-7 

10-02-1842 

Dijkstra Janke Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) 

3701 1-C 
blz. 5 

01-03-1839 

Dijkstra Jantje Jans te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 38-D 
Nrs. 1-13 

08-02-1842 

Dijkstra Jantje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

3700 38-B 
02-02-1836 

Dijkstra Jantje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3700 38-C 

03-02-1837 

Dijkstra Jantje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat89-1570  der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3701 38-C 

08-02-1839 

Dijkstra Jantje Jnas, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 25-D 

nrs 1-7 

10-02-1842 

Dijkstra Jantje Meinderts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Jarig Martens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6424 584 
02-12-1817 

Dijkstra Jeen Jochems 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 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 

Dijkstra Jeen Jochems 392 Gorredijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9180 642 

07-04-1915 

Dijkstra Jelke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende 

de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6393 134 
28-02-1815 

Dijkstra Jelle Hendriks Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6284 1099 blz. 2   

31-10-1817 

Dijkstra Jelle Kornelis , 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) 

9465 Deel 2, 1 

19-12-1856 

Dijkstra Jelle Tjibbes te Twijzel , Beurt en Veerdienst van Twijzel 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 1856 (8) 

9180 42 

07-01-1915 

Dijkstra Jelle,  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) 

6830 18-A blz. 39 

21-01-1824 

Dijkstra Jelte D. te Follega 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) 

6840 36-A blz. 5 
22-04-1824 

Dijkstra Jentje Ag. Arbeider van beroep  en gereformeerd diacen wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: 
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) 

6387 59 

06-09-1814 

Dijkstra Jentje Jochums te Leeuwarden wonende is als plaatsvervanger voor Compaan Cornelis Hendriks opgeschreven in de 

Landmilitie no. 135 te Delfzijl bij het 2e Bat. Inf. Landm. En 26 juli gedeserteerd en er een opsporingsbericht is uitgegaan enz. jaar 

1814 (2) 

9187 890 
04-07-1918 

Dijkstra Jentje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8280  517-11, 32 

19-05-1840 

Dijkstra Jeppe te Gelsum huis no. 39 wordt als Schatpligtige  der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave 

der Belooning voor Schattingen  wegens de personele belasting van het kantoor Jelsum van zodanige perceelen welke uit hoofde van 

derzelver geringe huurwaarde niet in de termen van belastbaarheid zijn gevallen over den  dienst van 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

7977 158-6, 23 

14-02-1837 

Dijkstra Jeppe Wybes te Leeuwarderadeel, 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) 

6388 35 -36         
29-09-1814 

Dijkstra Jetse---- Strelitz Salomon dewelke als plaatsvervanger Dijkstra Jetse te Bolsward eerst genoemde wegens slecht liederlijk 
conduities gedrag enz.  en met een briefje van ontslag is weggezonden enz, tevens een uittreksel uit het stamboek waaruit blijkt dat hij 

o.a. zoon is van Strelitz Jacob en Salomons Lea en geboren te London in 1780 enz. totaal 9 kolommen informatie wat hij allemaal 

gedaan heeft enz. jaar 1814 (3) 



8380 822-4 

20-08-1841  

Dijkstra Jetske wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen 

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

6017 780 

28-12-1816 

Dijkstra Jetze Fredriks, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde 

goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

8375 716-5 
22-07-1841 

Dijkstra Jitse Halbes staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Regiment Inft. ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verlofpas enz. jaar 1841 (3) 

8361 427-3 

01-05-1841 

Dijkstra Jitze Sijgers Commies der 4e klasse te Gorredijk hij zet zijn handtekening en heeft op de 2e april zijn functie aanvaard , staat 

vermeld in een documet genaamd betrekkelijk het inzenden van staten van handtekeningen van benoemde ambtenaren ingekomen in 
de maand april enz. jaar 1841 ( 3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Dijkstra Job Wiebes 441 is zijn volgnummer en Stiens zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, 
Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien 

hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6830 18-A blz. 33 
21-01-1824 

Dijkstra Jochum te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 
gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 

document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

6078 12 

02-01-1822 

 Dijkstra Joeke Aukes  te Paessens Onderwerp de verkoop van zijn spullen te Metslawier door de deurwaarde van Oosten i.v.m. zijn 

belastingschuld enz. wordt ook in genoemd Heeringa Sake Tjepkes Deurwaarder Executant enz.  vergezeld door  Smeding Jan 

Meinderts en Wierda Durk Willems  zij begeven zich naar Dijkstra Joeke Aukes  en aldaar beslag gelegd enz. er wordt beschreven 
waar beslag is opgelegd enz.jaar 1822 (4) 

8257  69/20, 2 

nummer 81 

20-01-1840 

Dijkstra 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) 

6423 560 

14-11-1817 

Dijkstra Joh. Wiebe , Stiens is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative Lijst met 12 

kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon moeten 
retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief 

de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 

6262 978-3 

13-10-1815 

Dijkstra Joh.’s D. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de 

Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig 
guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6394 234 

06-03-1815 
 Dijkstra Joh’s Piers (Uitlandig overleden) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling 

behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

8225  1253-13,23 

10-12-1839 

Dijkstra Johannes Arjens te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en 

sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland 

(86)  

6257 410-9 
28-04-1815 

Dijkstra Johannes D. 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) 

6871 28-03-1825 
53-C 

Dijkstra Johannes Fetzes betrekkelijk zijne niet  inschrijvingvoor de ligting van 1818, dat hij zig heeft vervoegd bij Burgemeester en 
Wethouders van Bolsward dat hij een bewijs van voldoening wil en door het overleggen van zijn paspoort en dat omdat hij vrijwillig 

in dienst enz. jaar 1825 (5) 

6870 16-03-1825 
15-C 

Dijkstra Johannes Fetzes te Bolsward betrekkelijk zijn niet inschrijven en loting voor de ligting over de jaren 1818 en zijn ingezonden 
request enz. jaar 1825 (2) 

6383 181 

24-05-1814 

Dijkstra Johannes Klaases Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. 

dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 

456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende 
personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de 

termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, 

Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks 
Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen 

verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die 

zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 

heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9) 

6251 1049 

28-10-1814 

Dijkstra Johannes Pieters, Staat vermeld op een documentgenaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 

benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Dijkstra Johannes Pijtters, 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) 

8225  1245-8b    

31-40 

07-12-1839 

Dijkstra Johannes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in 

de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, 

uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de 
Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Dijkstra Johannes te Leeuwarden 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Dijkstra Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 



9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Dijkstra Johannes, 9 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo 

nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

9186 10 

03-01-1918 

Dijkstra Johannes, 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 

9187 890 

04-07-1918 

Dijkstra Johannes,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Dijkstra Johannis staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit 

de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 
woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

9181  1923 

01-11-1915 

Dijkstra Jolle Bouwes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6426 71 

07-02-1818 

Dijkstra Jolle Jacobs---- 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) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Dijkstra Jop Wijbbes, 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) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Dijkstra Joris S., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in 

de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving 

van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

9181  1923 
01-11-1915 

Dijkstra Jouke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

3622 A-10, 2 

blz. 6 
regist.9170 

15-03-1873 

Dijkstra Jurjen Hendriks, 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 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 6 
24-03-1868 

Dijkstra Jurjen Hendriks, 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 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 
blz. 6 

regist. 9168 

22-02-1873 

Dijkstra Jurjen Hendriks, 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 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

9134 1081-21 

20-04-1883 

Dijkstra Jurjen J?. te Kollum ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Dijkstra Jurjen P. 158 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

9184 276 

05-03-1917 

Dijkstra Jurjen, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

5664 162, 25 

27-02-1917 

Dijkstra K. Beetgum Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 25 

28-02-1918 

Dijkstra K. Beetgum Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

6830 18-A blz. 36 

21-01-1824 

Dijkstra K. D. de weduwe te Burgwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra K. J. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

8350 175/27-7 
21-02-1841 

Dijkstra K. Johannes Extra Ordinaire Dijksgedeputeerde 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 Kollumerland en 

Nieuwkruisland  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 6 

17-09-1839 

Dijkstra K. T. te Dokkum 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) 

8199 728-24_3 
17-07-1839 

Dijkstra K. W. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande 
Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9) 

8199 728-24_7 

17-07-1839 

Dijkstra K. W. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande 

Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9) 

8214  1027/16 
bl. 2 nr. 425 

07-10-1839 

Dijkstra K. W. 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) 



8280 517-11, 21 

lijst 1 

19-05-1840 

Dijkstra K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

6070 424-9          

25-05-1821 

Dijkstra K. Y. 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 

Dijkstra K. Y. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Dijkstra K., Mr. Timmerman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het 
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een 

request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, 

Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van 
Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in 

deze index) enz. jaar 1848 (21) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Dijkstra Keimpe Sijbes 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 (4) 

6268 272 
04-04-1816 

Dijkstra Klaas Ages  wordt vermeld op de Staat van Pretentien  tot betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening van de 
begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4) 

6388 45           05-

10-1814 

Dijkstra Klaas Ages te Langweer wegens Logement 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 

3575 4 

18-11-1878 

Dijkstra Klaas C. St. Jacobiparochie Eigenaar Veer aldaar vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde 

Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

8372 640/3 Dijkstra Klaas -----Dijkstra P, de weduwe van . en  Dijkstra Klaas,  een kwijtschelding van een bedrag van 25 gulden enz. jaar 1841 
(4) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Dijkstra Klaas Douwes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, 

huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6868 25-02-1825 

13-C 

Dijkstra Klaas Gerlofs hij is voor enige tijd geleden overleden in de stad Leeuwarden verlofganger van het 3e Bataillon der 8e afd. 

Nat. Inf. ook aanwezig een Extract uit het register met 17 kolommen informatie over hem waar o.a. in vermeld dat bhij 

schippersknecht bij zijn vader Dijkstra Gerlof Hendriks was enz. enz. jaar 1825 (3) 

6868 25-02-1825 
13-C 

Dijkstra Klaas Gerlofs hij is voor enige tijd geleden overleden in de stad Leeuwarden verlofganger van het 3e Bataillon der 8e afd. 
Nat. Inf. ook aanwezig een Extract uit het register met 17 kolommen informatie over hem waar o.a. in vermeld dat bhij 

schippersknecht bij zijn vader Dijkstra Gerlof Hendriks was enz. enz. jaar 1825 (3) 

5978 05-03-1953 Dijkstra Klaas Houkes 89 jaar Moddergat en Paesens De Ramp van 1883,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot 
van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1953 (dossier) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Klaas Imkes 234 Metslawier is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

3698 A-24 

08-10-1828 

Dijkstra Klaas Seerps, 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) 

3698 A-25 

08-10-1828 

Dijkstra Klaas Sijmons, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (3) 

9465 Deel 2, 78 

31-10-1866 

Dijkstra Klaas te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning reeds sinds 12-02-1789) 

9465 Deel 2, 78 

31-10-1866 

Dijkstra Klaas te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Leeuwarden ,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning reeds sinds 12-02-1789) 

6624 238, 238v 

08-02-1814 

Dijkstra Klaas Tjallings van beroep Koemelker,---- Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra schrijft en 

ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij in de Gemeente Anjum waartoe hij behoort eene 

vrijwillige inteekening heeft plaats gehad tot ondersteuning der armen welke in het dorp Morra meer dan genoegzaam is bevonden 

enz. en dat hij naar zijn vermogen heeft enz.verder verklaard Dijkstra Klaas Tjallings samen met Fockma Doeke Wijberens, 

Koopmans Ype Doekes, K. T.  en Meindersma Jan Wiggerts allen woonachtig te Morra en van Competenten Ouderdom ten verzoeke 

van Verwerda Pieter Alberts Meester Verwer dat hij aan de Armen Kas enz. jaar1814 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Dijkstra Klaas Ypes Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Dijkstra Kleis Egberts staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding 

van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus)  door gepaste redenen 

zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar 
zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde 

gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest 

gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen 
deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. 

G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

9180 420 

05-03-1915 

Dijkstra Kornelis  gehuwd met Zuidema Sietske,  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) 



6830 20-A 

20-01-1824 

Dijkstra Kornelis H.---- Kastma Klaas IJes dagloner te Oudwoude als in huwelijk hebbende Louws Geeske dochter van Dirks Attje te 

sommeren om te betalen  een somma van f. 7.59 van meerdere ongebouwde eigendommen te enz. tevens een Proces verbaal van 

onvermogen verder genoemd dat de Deurwaarder gaat naar de woonplaats van Dijkstra Kornelis H. ten einde te overgaan tot 

beslaglegging van maar dat de erven enz. jaar 1824 (5) 

6830 

  

20-A 

17-01-1824 

Dijkstra Kornelis Harmen Vischjager onder Oudwoude er worden meubels in beslag genomen met een omschrijving welke meubels, 

wordt in genoemd Dirks Attje Kootma, Klaas Ypes dagloner te Oudwoude gehuwd met Louws Geesken d.v. Attje Dirks Jaar 1824 

(3) 

6389 16 
29-10-1814 

Dijkstra L. aangestelde onderwijzer van den mannen van de Landstorm te Nes en hij overtollig wordt en voor zijn dienst bedankt kan 
worden enz. jaar 1814 (1) 

6253 62 

16-01-1815 

Dijkstra L. G. Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (2)  

6252 1186-6 
29-11-1814 

Dijkstra L. J. , 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) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Dijkstra L. J. te Marssum 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) 

3594 Map 88-C 

1876--1878 

Dijkstra L. Joh’s Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 

inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot 

vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die 
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3) 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Dijkstra L. S. Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

6255 272 
18-03-1815 

Dijkstra Lambert Jacobs 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 

6631 1189 lijst 1 

26-09-1814 

Dijkstra Lambert Kleisen staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met 

vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door 
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe 

wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de 

gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof 
Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. 

verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de 

Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6406 175- 

1+10-11 

09-04-1816 

Dijkstra Lammert Abes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele 

Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6378 18 

06-12-1813 

Dijkstra Lammert Bendert---- Sminia van H. een aan hem gezonden brief door de Maire van de Gemeente Anjum met als onderwerp: 

het uittrekken van vrijwilligers teneinde de verdreiving van den Franschen van den Vaderlandsche grond enz. zo biet zig aan Scheep 
van der Dirk Sijberens ter verruiling van nummer met Kooi van der Jan Gerrijts en Bouma Jacob Klases om de dienst in deze voor 

Dijkstra Lammert Bendert te vervullen enz. jaar 1813 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Dijkstra Lammert 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) 

6070 424-8          

25-05-1821 

Dijkstra Lammert 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 

Dijkstra Lammert J. 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 

Dijkstra Lammert J. te Menaldum 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 494-20, 2 

21-05-1841 

Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en 

Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de 

aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12) 

8364 494-20, 2 

21-05-1841 

Dijkstra Lammert Jacobs---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als 

taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten 

dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12) 

6060 480 
06-07-1820 

Dijkstra Lammert Jacobs, 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Leendert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

9183 922 

06-06-1916 

Dijkstra Lenske, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

8345 70/8, 232 
21-01-1841 

Dijkstra Lieuwe Leeuwarden Scheepsmeter (Sollicitant) jaar 1841 

3699 A-13 

17-02-1834 
 

Dijkstra Lieuwe Ymes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de 

colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Dijkstra Lieuwe Ymes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1836 (5) 



9181  1923 

01-11-1915 

Dijkstra Lieuwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8211 979/3 

23-09-1839 

Dijkstra Linze Theunis---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het 

betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 
200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze 

Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk 

ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor 
notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de 

getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de 

Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel 
Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44) 

6865 1-C no. 33 

24-01-1825 

Dijkstra Lolke Alberts, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat 

der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de 
Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6250 932 

05-10-1814 

 

Dijkstra Lolke Yebs, Hij is één der gecommiteerden van den dorpe Parrega onder Tjerkwerd die een brief schrijven en ondertekenen , 

Onderwerp: Het onderhoud van de toren en het uurwerk alsmede de jaarlijkse toelage voor de Schoolonderwijzer enz. enz. jaar 1814 

(4) 

5664 48 

18-09-1903 

Dijkstra Lolle Joure Kapitein, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-09-1903 

5664 29, 7 

16-04-1903 

Dijkstra Lolle Schip de Vlecke Joure II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

7986 260, 322/17 

01-04-1837 

Dijkstra Luitjen wordt vermeld als Zeevarend  jaar 1837 

8283 585/5 

10-06-1840 

Dijkstra Luitzen Klazes---- Baersma Roelof Lourens,  Dijkstra Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen 

Klazes Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme Klazes Dijkstra te Dokkum , Handgeschreven brief met handtekening van ,  

6069 279-B 

09-04-1821 

Dijkstra M. B. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 

1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is 

Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

6424 584 
02-12-1817 

Dijkstra M. D. 11 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 

Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

6390 39 

20-09-1814 

Dijkstra M. G. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens 

van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij 

vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. 
ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en 

vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Dijkstra M. L. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende 
Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Dijkstra M. L. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een 

Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het 
Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. 

jaar 1815 (3) Dossier (15) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Dijkstra M. L. te Menaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) 

Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Dijkstra M. L. 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) 

3588 54 t/m 61  

69 t/m 72 

25-03-1856 

Dijkstra M. T. ---- Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker 

K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van  Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. in welke dienst 

voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en 
tarieflijst  ook wordt er gesproken over de Rijn en IJsselstoombootmaatschappij te Kampen  die de benodigde stoomboot zal leveren 

jaar 1856 (44) 

8375 708-5_25b 

20-07-1841 

Dijkstra M. te Beetgum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

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

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

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Dijkstra M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 
26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 

beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-

1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 14 
27-08-1839 

Dijkstra M.A. te Zurich staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting 

of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is afgewezen 
enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

9465 Deel 2, 38 

22-11-1858 

Dijkstra Machiel , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Sneek ,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  

te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, 

dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8). 

5665 25-03-1881  

akte  

Dijkstra Machiel IJtzes---- Broersma Tjeerd Douwes en Dijkstra Machiel IJtzes Ondernemers van ene Trekschuitdienst te Stroobos  

Onderwerp:  maken bekent dat zij in werking zal stellen een Trekschuit voor de dienst  Stroobos naar Dockum,  o.a. hun 



194 t/m 201 handtekeningen onder een handgeschreven brief  , een aankondiging  van voormelde dienst met hun schip wat ook in een advertentie ( 

2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers 

worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (10) 

9465 Deel 3, 5 
21-02-1867 

Dijkstra Machiel Tjiebes te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum 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 1867 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825  

9465 Deel 3, 5 

29-09-1858 

Dijkstra Machiel Tjiebes te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825 

9182 24 

06-01-1916 

Dijkstra Marcus,  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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Dijkstra Marten Jacobs staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon 
uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 

woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Dijkstra Marten Jacobs te Sneek staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 
met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 

(5)  (dossier13) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Dijkstra Marten Jarigs, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6385 139 

06-07-1814 

Dijkstra Marten Lammerts te Menaldum 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) 

8257  70/1, 25 

21-01-1840 

Dijkstra Marten Lammerts van Menaldumadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 

Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6068 239 

27-03-1821 

Dijkstra Marten Lammerts, Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort land, hoe 

groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6642  700 

17-08-1815 

Dijkstra Marten---- Radersma Albertus Preses en Dijkstra Marten Boekhouder ondertekenen een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffendede de verplichting van de Armvoogden van Gorredijk om de Allimentatie van Ferwerda Atze Sikkes cum 

Familia tevens een briefje ondertekend door de Armvoogden van Gorredijk Oosterbaan F. J. , Houwink H. en Scheer v. d. G. J.  als 
Boekhouder enz. jaar 1815 (4) 

6281 583- 29 

05-06-1817 

Dijkstra Marten Sijtzes de weduwe Landbouwerske,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 

guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6406 175- 

1+10-11 

09-04-1816 

Dijkstra Marten staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele 
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6278 194-6 

20-02-1817 

Dijkstra Marten Sytzes de weduwe een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld 

staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. 
tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  

jaar 1817 (3) dossier (6) 

9181 1751 

06-10-1915 

Dijkstra Marten,  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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Martentje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Dijkstra Martin  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) 

6646  917 

02-12-1815 

Dijkstra Matje Pieters in leven gehuwd met Minnema Gosse Douwes---- Minnema Douwe Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes 

gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde wordt samen met zijn broer Minnema Petrus Gosses provisioneel 

opgenomen in het  gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz. Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d. Joh’s 
van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3) 

6632 1276  

1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Dijkstra Meindert Jops, 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) 

3701 25-D 

nrs 1-7 
10-02-1842 

Dijkstra Meindert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) 

3622 A-3 

blz. 1 

05-01-1848 

Dijkstra Meintje Jakkles, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 1 
31-12-1852 

Dijkstra Meintje Jakkles, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-10, 2 
blz. 3 

regist.9170 

15-03-1873 

Dijkstra Michiel Ytzens, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 



3622 A-9  

blz. 3 

24-03-1868 

Dijkstra Michiel Ytzens, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 3 

regist.9168 
22-02-1873 

Dijkstra Michiel Ytzens, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

5666 5 

09-05-1896 

Dijkstra Mient Doezum Stoombootdienst Doezum Leeuwarden Schipper op de Eendracht, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666  Jaar 1896 
akte 5  

Dijkstra Mient, Schipper,  Haan de Egbert, Schipper en Folkerts Abel Commissionair, Ondernemers ener Stoombootdienst alle 
wonende te Doezem geven kennis dat zij met hun schip de “Eendracht” ingericht voor enz. enz. tevens een folder met de 

aankondiging, vertrektijden en tarief enz. jaar 1896 (4) 

6086 897 
30-09-1822 

Dijkstra Mientje Jakkles, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en 
gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3) 

3698 B-43 

17-02-1832 

Dijkstra Minke Paulus, 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-43 

14-02-1834 

Dijkstra Minke Paulus†,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3701 43-C 

08-02-1839 

Dijkstra Minke Paulus†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1839 (8) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Dijkstra Minke Paulus†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst 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 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Dijkstra Minne, 222 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 
namen (135) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Mintje Douwe 221is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 8  

Dijkstra N.- 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) 

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Dijkstra N. S.  te Hitzum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. 
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Dijkstra N. S. te Hitzum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke 

in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid 
en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Dijkstra N. S. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_13a 
20-07-1841 

Dijkstra N. S./ te Hitzum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

3701 24-D 

nrs 8-14 

08-02-1842 

Dijkstra Nanke Klazes , wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3701 24-D 

nrs 15-16 
08-02-1842 

Dijkstra Nanke Klazes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

8283 585/5 

10-06-1840 

Dijkstra Neeltje Klazes---- Baersma Roelof Lourens,  Dijkstra Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen 

Klazes Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme Klazes Dijkstra te Dokkum , Handgeschreven brief met handtekening van ,  

9187 1341 
06-09-1918 

Dijkstra Nicolaas Daniël (Daniel) in leven gehuwd met Rotgans Trijntje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche 
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere 

geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9126 1043-23 
1879/1880 

Dijkstra Nicolaas Ritskes te Lekkum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 
(3) 

9134 1081-23 

10-05-1883 

Dijkstra Nicolaas Ritskes te Lekkum,  Hij is te Leeuwarden benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 

3) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

Dijkstra O. A. te Lemmer 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  

Bladzijde 3 

27-08-1839 

Dijkstra O. A. te Lemmer 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) 

6868 21-02-1825 

18-A-2 

Dijkstra O. J. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in 

de Branderijen van Leeuwarden Buiten de Wallen enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6868 21-02-1825 

18-A-2 

Dijkstra O. J. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in 

de Branderijen van Leeuwarden Buiten de Wallen enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

8385 928/4 

18-09-1841 

Dijkstra O. J. Handelaar in gedistilleerd te Leeuwarden, in een handgeschreven brief met zijn handtekening schrijft hij dat hij 

voorlopig nog niet kan besluiten enz.   jaar 1841 ( dossier 11) 

5994 1061 

31-12-1815 

Dijkstra O. J. hij is borg voor Nollides C. R. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van 

Gepelde Gort, Grauwe Erwten, Grioene Erwten, Boekwet meel en boekweitdopenaan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan 
ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4) 

8356 328-4 

03-04-1841 

Dijkstra O. J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele 

Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de 
regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Dijkstra O. J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) 

Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten 
van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen 

enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 28 

22-05-1840 

Dijkstra O. J. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 
Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 33  22-
05-1840 

Dijkstra O. J. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 

Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Dijkstra O. J. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8214  1027/16 
bl. 1 nr. 326 

07-10-1839 

Dijkstra O. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van 
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

6837 15-A 

13-03-1824 

Dijkstra Oebele Jans Brander 4e Klasse, een handgeschreven brief met zijn handtekening, een verzoek btreffende binnenlands 

gedistilleerd jaar 1824  (2) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Dijkstra Oebele Jans Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, 

omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4) 

8383 894-5 
09-09-1841 

Dijkstra Oebele Jans komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet 
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

8214  1027/28 

07-10-1839 

Dijkstra Oeble Jans te Leeuwarden het betreft de inslag van  1000 tonnen Turf voor zijne Oliemolen onder genot van vrijdom van 

accijns enz. jaar 1839 (5) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Oeds,  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) 

9186 374 

04-04-1918 

Dijkstra Oeds, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

8280  517-11, 27v 
19-05-1840 

Dijkstra Oege D. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met 

een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement 

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

9185 1144 
05-09-1917 

Dijkstra Oene, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6256 338 

21-02-1815 

Dijkstra Oepke Hendrks winkelwaren  voor de Gealimenteerde Meilis Antje, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige 

schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

6034 398 
30-05-1818 

Dijkstra Oept te Blija 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) 

3700 6-A 
09-02-1835 

Dijkstra Okje Sjoerds, 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 6-B 

03-02-1836 

Dijkstra Okje Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 

1836 (5) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Dijkstra Opt T. , 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) 

8372 640/3 Dijkstra P, de weduwe van . en  Dijkstra Klaas,  een kwijtschelding van een bedrag van 25 gulden enz. jaar 1841 (4) 

8308 1070-8 

709-731 

28-10-1840 

Dijkstra P. A. te Waaxens 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  
Bladzijde 9>> 

27-08-1839 

Dijkstra P. A. te Waaxens 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) 



8210  958/2 211 

Bladzijde 6 

17-09-1839 

Dijkstra P. D. te Anjum 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Dijkstra P. D. te Marrum 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) 

6282 737-24 

07-07-1817 

Dijkstra P. de weduwe te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele 

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

te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6424 609 
10-12-1817 

Dijkstra P. M. 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Dijkstra P. P. , 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) 

8354 261/1, 286 
6-03-1841 

Dijkstra P. P. Harlingen Kapitein op de De Drie Gezusters jaar 1841 

8163 122/12, 286 

01-02-1839 

Dijkstra P. P. Harlingen Kapitein op de Drie Gezusters jaar 1839 

8264 187/18, 286 
22-02-1840 

Dijkstra P. P. Harlingen Kapitein op de Drie Gezusters jaar 1840 

8307 1045/13, 

 286 
21-10-1840 

Dijkstra P. P. Harlingen Kapitein op de Drie Gezusters jaar 1840 

8201 785/9 Blz.  

4 midden 

07-05-1839 

Dijkstra P. P. Kapitein is met zijn schip de 3 Gezusters op 30 April Zeilklaar om vanuit Leverpool naar Rotterdam af te varen, 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) 

8182 420/6, 55 

22-04-1839 

Dijkstra P. P. Schip de Drie Gezusters jaar 1839 

8075 237/10, 286 

08-03-1838 

Dijkstra P. P. Schipper op de Drie Gezusters jaar 1838 

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Dijkstra P. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 

beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-
1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Dijkstra P. 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) 

9725 Deel I   

Blz. 51 
00-00-1871 

Dijkstra Petrus W. ,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 
info. jaar 1871 (2) 

9185 1612 

05-12-1917 

Dijkstra Piebe, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

6661 126 blz. 3 
26-02-1817 

Dijkstra Pier Boeles Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens 
en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. ( Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige 

tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Dijkstra Pier Pieters 111 en Arum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Dijkstra Pier Pieters 429 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) 

8376 

 

750/5 

31-07-1841 

Dijkstra Pieter , Klerk van de Ontvanger te Workum, hij neemt tijdelijk  het kantoor waar i.v.m. met verlof van 10 dagen van de 

ontvanger Hoopmans J. een handgeschreven brief met zijn( Hoopmans J) handtekening, een  verzoek voor een verlof   , jaar 1816 (2) 

6418 248-A  

 13e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Dijkstra Pieter Bonnes * St. Jansga (St. Johannesga) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het 

Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen 
van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Dijkstra Pieter Bonnes 399 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) 

8373 673/24 

09-07-1841 

Dijkstra Pieter D Ontvanger der plaatselijke belastingen te Leeuwarden nemt waar tijdens verlof van de ontvanger van Marum jaar 

1841 (1) 

8220   1137/9  

blz. 1 
06-11-1839 

Dijkstra Pieter D. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 
1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Dijkstra Pieter Dirks te Blija, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 



6101 1311  

16-12-1823 

Dijkstra Pieter Douwes te Follga, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is 

verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

3701 5-D 
nrs. 16-17 

10-02-1842 

Dijkstra Pieter Eeltjes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-C 

06-02-1839 

Dijkstra Pieter Eeltjes, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

8280 517-11, 25 

19-05-1840 

Dijkstra Pieter G. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Dijkstra Pieter Harlingen /Avontuur Kapitein op de  Drie Gezusters (Harlingen) jaar 1840 

6392 90 

08-02-1815 

Dijkstra Pieter heeft in de Landmilitie te Harlingen getrokken het nummer 361 is niet aanwezig maar thans met een schip in 

Terschelling liggende wenst zig te Remplaceren enz. jaar 1815 (1) 

9191 717 blad 1 
10-06-1920 

Dijkstra Pieter hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info  , o.a. Geboortepplaats en 
datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar 1920 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Dijkstra Pieter Johannes 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) 

8047 260, 4839 

02-06-1837 

Dijkstra Pieter Kapitein op de Drie Gebroeders jaar 1837 

6271 574-3-B 

06-07-1816 

Dijkstra Pieter L., 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Pieter Leenderts, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6864 26/1-C  

no.  131 

07-01-1825 

Dijkstra Pieter Murks te Rauwerderhem  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) 

8355 294/32 Dijkstra Pieter Ontvanger   te Workum,  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  

Workum (3) jaar 1841 

6080 247   

09-03-1822 

Dijkstra Pieter P. ---- 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) 

6021 201, 6, 7 

03-04-1817 

Dijkstra Pieter P. komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J. van Westdongeradeel, hij maakt een staat van aangespoelde goederen 

op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te Wierum drijvend in zee gevonden zonder te 

weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2) 

6418 248-A  

 13e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Dijkstra Pieter Pieters * Huns (Huins) bij Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het 

Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen 

van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 
ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-C 1e bat  

1e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Dijkstra Pieter Pieters * Moddergat staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door 
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-b 1e bat 1e  

blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Dijkstra Pieter Pieters 16 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den 
jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale 

Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Pieter Pieters 16 Paesens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6418 248-b 3e bat 1e  
blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Dijkstra Pieter Pieters 429 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e 

afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6063 709 + 736 

20-10-1820 

Dijkstra Pieter Pieters berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als 

Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de zee 

drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11) 

6051 775 
29-10-1819 

Dijkstra Pieter Pieters---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot 
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de 

Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer 

Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, 
Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum 



verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem 

Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter 

Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, 

Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en 
getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12) 

6076 914 

24-11-1821 

Dijkstra Pieter Pieters---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren 

Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven 
van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van 

Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen 

onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  
Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus 

Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren 

Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., 
Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook 

genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9) 

6077 1038 
27-12-1821 

Dijkstra Pieter Pieters---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van 
het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de inventarislijst 

met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6) 

6046 307 

03-05-1819 

Dijkstra Pieter Pieters---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen 

door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is 

gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was 

gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 

gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna 
Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst 

met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder 

een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus 
Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem 

Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke 

Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, 
Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13)   

6418 248-DD 

1e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Dijkstra Pieter Pieters staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 

Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een 
ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-E 
1e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Dijkstra Pieter Pieters staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e 
afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij 

de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6077 1046 

27-12-1821 

Dijkstra Pieter Pieters Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas 
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte 

goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de 

Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein 
Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

6853 4-A 

03-09-1824 

Dijkstra Pieter Pieters,---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824  op de zandplaat Den 

Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9) 

3701 5-D 
nrs. 16-17 

10-02-1842 

Dijkstra Pieter Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

6631  1093 
06-09-1814 

Dijkstra Pieter Sibolts Huisman onder het behoor van e Stad IJlst, ondertekend een brief geeft  in die brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  met verschuldigde eerbied te kennen dat hij is benoemd tot lid van de Vroedschap van IJlst maar dat hij weduwnaar is met 

vier  kinderen en een drukke boerderij en wil uit deze post enz. jaar 1814 (1) 

6661 126 blz. 3 

26-02-1817 

Dijkstra Pieter Siedzes Veenbaas, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 

guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige 
tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

8359 373-2 

17-04-1841 

Dijkstra Pieter Sjoerds---- Hanzon Willem Hugo Genees-Heel en Vroedmeester wonende te Goredijk schrijft en ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij op 1 juni 1840 in geneeskundige behandeling heeft genomen Dijkstra Pieter Sjoerds 
Kleermakersgezel alhier welke inzukkelende omstandigheden was vervallen enz. jaar 1841 (4) 

8359 373/2 Dijkstra Pieter Sjoerds Kleermakersgezel te Gorredijk een soort geneeskundige verklaring van hen afgegeven door Willem Hugo 

Hanzon Geneesheer te Gorredijk, jaar 1841 (3) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Dijkstra Pieter Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 

1836 (5) 

8257 69/24 
20-01-1840 

Dijkstra Pieter staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge 
Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in 

verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8) 

8350 184-11, 1 

23-02-1841 

Dijkstra Pieter staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 

om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5) 

8364 499-8 

22-05-1841 

Dijkstra Pieter taat vermeld in een document van het Rijks Hospitaal te Utrecht en wel een Geneeskundige verklaring van de 

Dienstdoende Officieren van Gezondheid die verklaren dat voornoemde enz,. jaar 1841 (5) 

6276 1102-2 

18-12-1816 

Dijkstra Pieter Taekes 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) 



3701 38-D 

Nrs. 17-24 

08-02-1842 

Dijkstra Pieter Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

6386 59 
22-08-1814 

Dijkstra Pieter---- Veen van der L. betreft een opgeroepen nummer voor de Militie vanden vrijgestelden Veen van der L. mitsgaders 
om de ouders van den met moedwil na de oproeping naar Engeland vertrokken Dijkstra Pieter en hiju ni met het schip in de Oostzee 

zal zijn enz. jaar 1814 (2) 

6418 248-A  

 9e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Dijkstra Pieter Wieberen * Lollum bij Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e 
afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. 

jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Dijkstra Pieter Wiebrens 244 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) 

6623 42 

07-08-1813 

Dijkstra Pieter Wijtzes, 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) 

6419 287-A_ 1e  
Compagnie 

23-06-1817 

Dijkstra Pieter 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) 

6419 287-A_ 3e  
Compagnie 

23-06-1817 

Dijkstra Pieter 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Pieter Y. , wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending 

naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1842 (8) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Dijkstra Pieter Ydes , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3701 1-C 

blz. 1 

01-03-1839 

Dijkstra Pieter Ydes te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 

1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der 

Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

9183 756 

03-05-1916 

Dijkstra Pieter,  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) 

9182 284 

09-02-1916 

Dijkstra 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) 

9187 1909-1 

31-12-1918 

Dijkstra Pieter, Graanhandelaar ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 

woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk,  Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan Romkes, 

Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke,  Prins Willem Anne,  Bleeker Gabe secretaris der kamer jaar 
1918 (4) 

6381 171-C   

22-03-1814 

Dijkstra Pieter, 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) 

9186 374 
04-04-1918 

Dijkstra Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

9185 1751/1 

01-01-1917 

Dijkstra Pieter, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende gemeenten  

jaar 1917 (3) 

9180 818 
05-05-1915 

Dijkstra PieterDouma Douwe,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Dijkstra Pietje J., 314 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 
Vrouwen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Dijkstra Pietje, 1 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende 
de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten 

voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6021 256 brief 

na no. 21 

12-04-1817 

Dijkstra Pijter Jacobs.------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren 

schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om 

al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en 
wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, 

Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2) 

6631 1141 

19-09-1814 

Dijkstra Piter Sibolts---- Ferwer Fokke Ades wonende te IJlst hij is i.p.v. Dijkstra Piter Sibolts voorgedragen tot Lid van de 

Vroedschap van IJls  ondetrtekend door Jorritsma Sijbren T.  Presient Burgemeester van IJlst enz. jaar 1814 (1) 

6089 1218 

31-12-1822 

Dijkstra R. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de 

goederen en de prijs die hij voor het vlees bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6058 339 
12-05-1820 

Dijkstra R.  leverancier van onderscheidende goederen  aan het Tucht en Blokhuis Onderwerp: betalingen enz. jaar 1820 (3) 

6053 966 

28-12-1819 

Dijkstra R. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice 

president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van 

genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met 
vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor 

Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en 



erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, 

peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4) 

6060 515 

22-07-1820 

Dijkstra R. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice 

President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp 
aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , 

Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen 

Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg 
is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9) 

6864 3-A 

06-01-1825 

  

Dijkstra R. , rundvleesch, rundvet en beenderen , een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen  te 

Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 

6030 7 

02-01-1818 

Dijkstra R. .----Romkes Johannes  President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  Eekma J. 

Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college verenigd 

in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de leveranciers 
worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, Bonen, Gerst, Meel en Doppen. 

Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, Zout, Olie en Kaarsen. 

 Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 

17-09-1839 

Dijkstra R. D. te Damwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 

vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

8308 1070-8 
279-321 

28-10-1840 

Dijkstra R. D. te Hartwerd 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  

Bladzijde 5>> 
27-08-1839 

Dijkstra R. D. te Hartwerd 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) 

6036 477 

07-07-1818 

Dijkstra R.---- hij is  Borg.  Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn 

handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 3 

17-09-1839 

Dijkstra R. M. te Surhuizum te Buitenpost, 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Dijkstra R. S.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en 
vee, enz. jaar 1877 (5) 

6383 68 

02-04-1814 

Dijkstra R. S. , te Ureterp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement 

Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Dijkstra R. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke 

dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

6245 399-8 
10-05-1814 

Dijkstra R. T. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 
1812 (2) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Dijkstra R. te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 
1841  (3 )    

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra R. te Veenwouden, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 

17-09-1839 

Dijkstra R. U. te Holwerd 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) 

6245 399-59 
10-05-1814 

Dijkstra R. U? , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 
1812 (2) 

6830 26-A 24 

20-01-1824 

Dijkstra R. Vleeshouwer te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6101 1354 

27-12-1823 

Dijkstra R. voor Rundvleesch , Rundvet en Beenderen, Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor 

Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de 

leverantie krijgt enz.  jaar 1823 (13) 

6849 6-A 
20-07-1824 

Dijkstra R., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof 
F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst van 

der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de weduwe,  

Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., 
Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., 

Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  

jaar 1824 (21) 

6291 834-7 

01-10-1818 

Dijkstra Reinder Hans?---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, van Grietman van Ferwerderadeel geass. met den secretaris Wybenga 

S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. 

verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit 
document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag 

v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. 

verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd 
Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19) 



9187 1475 

05-10-1918 

Dijkstra Reinder Jans, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6249 

 

878 

21-09-1814 

Dijkstra Reinder R. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas 
als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

6395 457 

13-05-1815 

Dijkstra Reinder R. te Herbaijum 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) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Dijkstra Reinder U. 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) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Dijkstra Reitse, 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Dijkstra Riemer,  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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Dijkstra Rienk Franses 5 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 
1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van 

Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en 

het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

7977 158-6, 9 
14-02-1837 

Dijkstra Rienk Jans, Dockum, 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 (3) 

3698 B-46, 9 

14-03-1832 

Dijkstra Rients Dooitses, 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 (5) 

3700 40-A 
09-02-1835 

Dijkstra Rients Dooitses, 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) 

3699 A-40 

24-02-1834 
 

Dijkstra Rients Dooitzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5) 

9180 1246 

05-07-1915 

Dijkstra Rigtje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9180 818 
05-05-1915 

Dijkstra Rindert,  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) 

6285 1247- 218 

18-12-1817 

Dijkstra Rink Sytses, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 
April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6871 28-03-1825 

61-C 

Dijkstra Rintje Sijbrens, Onderwerp: et verzenden van een stuk naar Groningen jaar 125 (2) 

6864 20-A 
05-01-1825 

Dijkstra Rinze Dirks---- Rode J. W.   en Breebaard A. S.---- te Bolsward  zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen Dijkstra 
Rinze Dirks wegens het slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825 (2) 

6844 19-A 

04-06-1824 

Dijkstra Roel , Schrijnwerker te Joure, bekeuring wegens het niet aangeven van zijn knecht enz. jaar 1824  (3) 

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Dijkstra Roel Jans  staat vermeld in 1830 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) 

6830 24-A-b+c 
20-01-1824 

Dijkstra Roel Schrijnwerker te Gemeente Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4) 

6833 27-A blz. 9 

06-02-1824 

Dijkstra Roel te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 

14-08-1839 

Dijkstra Roelof  Teerks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  

Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Roelof 120 Joure is zijn volgummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve 

Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend 

document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 
& 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6381 136 nr. 49 

17-03-1814  

Dijkstra Roelof Hanzes te Joure (gedetineerd voor 18 maanden) , 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) 

6836 20-A 

08-03-1824 

Dijkstra Roelof Hanzes, Slagter, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen  jaar 1824 

(4) 

9182 285/22 
07-02-1916 

Dijkstra Roelof Klaas Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-22 

17-02-1915 

Dijkstra Roelof Klaas Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915   (4) 

6388 46           05-
10-1814 

Dijkstra Roelof Wiegers te Sloten wegens tabak 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 



6278 195-6 

20-02-1817 

Dijkstra Roelof, Kleermaker moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig 

guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie 

Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, 

ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Dijkstra Roeloff Geb. Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Antwerpen. Sergeant Overleden te Koempoelang  1836,  (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6089 1194  

blz. 31+ 32       
23-12-1822 

Dijkstra Rommert Hendriks  Eigenerfde te Munnekeburen Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-34 

25-01-1822 

Dijkstra Rommert Hendriks Eigenerfde te Munnekeburen, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Sonnega enz. enz. jaar 1822 (4) 

6100  1215-31 
29-11-1823 

Dijkstra Rommert Hendriks Eigenerfde te Munnikeburen, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 
Sonnega in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Dijkstra Ruurd en zoon 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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Dijkstra Ruurd Jacobs staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon 
uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 

woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Dijkstra Ruurd Jacobs te Westdongeradeel 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

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

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

8211 988-3, 11 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Dijkstra S.  te Lichtaard, 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) 

5664 274-a, 16 
28-02-1918 

Dijkstra S. & zn. Joure Schip de Vlecke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

6871 28-03-1825 

22-A 

Dijkstra S. B. en Sytsema D. R. beide Vleeschhouwers van beroep,  betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal 

opgemaakt 13 januari 1825 wegens bevindingen terzake wegens vervoer van zes geslagte doch onafgedekte schapen enz. enz. jaar 

1825 (3) 

6872 05-04-1825 

33-A 

Dijkstra S. B. van beroep Inlandsche Kramer. Onderwerp: een procesverbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt ter zake van het 

bedrijf Inlandsche Kramer met desselfs schip te hebben uitgeoefend zonder als zodanig te zijn gepatenteerd enz. jaar 1825 (4) 

6864 32-A 

13-01-1825 

Dijkstra S. B. Vleeshouwer onder Lutkewierum, een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake overtreding op de 

wet van Geslacht enz. enz. , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (2) 

6864 32-A 

13-01-1825 

Dijkstra S. D. te Leeuwarden , een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake overtreding op de wet van Geslacht , 

hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3 

17-07-1839 

Dijkstra S. D. te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8356 308-11 

30-03-1841 

Dijkstra S. F. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie 

over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en 
Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen 

bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6) 

8224 1229-6 
02-12-1839 

Dijkstra S. F. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens 
leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire 

Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

8356 320-7 

02-04-1841 

Dijkstra S. F. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis 

van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 
enz. jaar 1841 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 
17-07-1839 

Dijkstra S. G.. te Nes 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

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

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6840 36-A  

blz. 15 

22-04-1824 

Dijkstra S. J. 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Dijkstra S. J. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens 

van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij 

vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. 
ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en 

vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 9>> 

17-09-1839 

Dijkstra S. J. te Burum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Schoterland 

Dijkstra S. J. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

Gehele provincie (122) 



8285 615-2, 31 

19-06-1840 

Dijkstra S. J. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8280 517-11, 23 
19-05-1840 

Dijkstra S. J. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

5664 162, 16 
27-02-1917 

Dijkstra S. Joure Schip de Vlecke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra S. R. 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Dijkstra S. S. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 

personen die Patentplichtig waren (76) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Dijkstra S. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: 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) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Dijkstra S. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wijmbrit- 

      seradeel 

 

Dijkstra S. te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel 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) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Dijkstra S. te Heeg wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der 

plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper 

met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Dijkstra S. te Jelsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

5673 
 

56 
29-01-1903 

Dijkstra S. te Joure, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Vlecke Joure II“  gebruik te mogen maken van de 
Vaarwaters voorkomend in het reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. 

jaar 1903 (1) 

8375 708-5_13 

20-07-1841 

Dijkstra S. te Midlum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 

Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Dijkstra S. te Midlum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Dijkstra S. te Midlum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in 

de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en 
soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_5 

20-07-1841 

Dijkstra S. te Minnertsga 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 

Dijkstra S. te Minnertsga 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) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Dijkstra S. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de 

geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Dijkstra S. U. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 
in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Dijkstra S. U. te Minnertsga 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) 

8285 615-2, 5-2 
19-06-1840 

Dijkstra S. U. te Minnertsga 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

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

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/6-5 Dijkstra S. U. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van 



de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd 

zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 7 
17-07-1839 

Dijkstra S. W. te Minnertsga 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) 

8285 615-2, 5-1 

19-06-1840 

Dijkstra S. W. te Minnertsga 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) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Dijkstra S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 

26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 

beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-
1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8257  65/32 

20-01-1840 

Dijkstra Saake Douwes uit de Gemeente Leeuwarderadeel is heden in het genot gesteld van Onbepaald verlof enz. jaar 1840 (4) 

6243 191-24? 
06-03-1814 

Dijkstra Sake 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) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Dijkstra Sake Gerrits 65 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling 

Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of 

moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

9186 10 
03-01-1918 

Dijkstra Sake, 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 

3698 A-24 

08-10-1828 

Dijkstra Seerp Hobbes†, 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Dijkstra Siebe H., 39 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

9187 1644 

06-11-1918 

Dijkstra Siebolt, 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) 

8079 211, 294/13 
24-03-1838 

Dijkstra Sieds Ukbes Sexbierum Verhuurder Half Veerschip jaar 1838 

6255 264 

13-03-1815 

Dijkstra Sieger Freerks---- Boer de Tjalling Menzes Landbouwer op het Nieuwland onder Engwierum oud 74 jaren, Posthumus 

Andries Andries 52 jaar Boerenarbeider aldaar wonende (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) , Wierstra Sake Pieters oud 46 jaren 
(Hij tekent als S. P. Wijerstra Guardenier te Dijkstrahuizen onder Engwierum en Dijksra Sieger Freerks (hij kan niet schrijven en zet 

een kruisje) Boerenknecht op het Nieuwland onder Engwierum oud 27 jaren verklaren bij deze gezamenlijk op requisatie van de 

Armbezorgers van Engwierum dat zij Talma Jacobus Nicolaas  kennen  en dat hij voor Mei 1811 op een kamer bij  Boer de Tjalling 
Menzes woonde enz.   Posthumus Andries Andries  weet te melden dat dat wel  6 weken voor Mei 1811 was enz. enz. tevens een 

handgeschreven  en door hem getekende brief van Koopmans Syds Harmens die te Brantgum  en ook een verklaring stuurt getekend 

in bijzijn van de Veldwagter Holwerda K. W. jaar 1815 (5) 

6254 126-11 

16-01-1815 

Dijkstra Sieger Johannes Kerkvoogd van Burum en Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en 

Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma 

Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

8214  1026/1-8+a 
07-10-1839 

Dijkstra Sieger Johannes te Burum   , komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de 
overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 

1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

6078 95-5 
25-01-1822 

Dijkstra Sieger Johannes te Burum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1) 

6089 1194  blz. 6      

23-12-1822 

Dijkstra Sieger Johannes te Burum 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) 

6100 1215-5v 
29-11-1823 

Dijkstra Sieger Johannes 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) 

6100 1215-5vv 

29-11-1823 

Dijkstra Sieger Johannes,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 

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

9182 630 

05-04-1916 

Dijkstra Sierk te Sint Annaparochie, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Dijkstra Sierk,  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) 

9187 890 
04-07-1918 

Dijkstra Sietze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8280 517-11, 16 

19-05-1840 

Dijkstra Sijbren  P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69) 

9182 285/36 

07-02-1916 

Dijkstra Sijbren Veldwachter Eestrum Met Signalement jaar 1916 

6394 257 

31-03-1815 

Dijkstra Sijebolt Tijeses hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

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

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 
verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke 

ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als 

Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 



6278 194-4 

20-02-1817 

Dijkstra Sijger Johannes  Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie 

der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van 

de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier 

(6) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Dijkstra Sijmen H. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

3698 A-25 

08-10-1828 

Dijkstra Sijmen Symens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Dijkstra Sijtze, 593 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 

Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo 

nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Dijkstra Sikke D. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6390 19 
08-12-1814 

Dijkstra Sikke Jans hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende 
onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in 

ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. 

jaar 1814 (3) 

6383 80       

23-04-1814 

Dijkstra Sikke M. 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) 

8381 841/10-A 
26-08-1841 

Dijkstra Simon Gerbens,  Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die , 
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

8386 951/1 

25-09-1841 

Dijkstra Sipke Eizes  ---- Faber Anne Bouwes Grofsmid te Beetsterzwaag en Bijlsma Hedman Annes te Beetsterzwaag Wagenmaker , 

een handgeschreven brief met hun handtekeningen   een request  Onderwerp:   zij hebben gekocht een grofsmederij en een huizinge 
grenzende aan Dijkstra Sipke Eizes  bij publieke verkoop, zij komen nu tot de ontdekking dat  bij het kadaster het door hen gekochte 

op naam staat van Bolleman Jan Binnes Houtkoper te Drachten met zijn handtekening   enz. enz. jaar 1841 (3) 

6632 1259 

10-10-1814 

Dijkstra Sipke Eizes Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten  zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der 

Sieds Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven Schipper beide wonende in de Rottevalle dewelke 
hebben verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke bevorens Schipper doch thans arbeider in Wolvega wonende  en 

gehuwd met een vrouw zijnde de Turfmeetersche te Bolsward en sedert ongeveer 24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de 

getuigen de naam niet wetende een dochter heeft genaamd Tjitske (joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes 
Grofsmid in de Noorderdragten en Ferwerd Kornelis Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt Schout Douma J. 

van Oudega verklaard dat Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert en  Heide van der Sieds Renderts ter goeder naam en faam bekend 

staan enz. jaar 1814 (8) 

6395 457 

13-05-1815 

Dijkstra Sipke R. 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) 

9187 735 

07-06-1918 

Dijkstra Sipke, 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) 

6631  1114 
1e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Dijkstra Sjerp hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 
           deel 

Dijkstra Sjeuck te Midlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 

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

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

8121 201, 

1082/18 

01-11-1938 

Dijkstra Sjoerd  Johannes Moddergat Betreft de Ramp 1 Brief jaar 1838 

6395 457 

13-05-1815 

Dijkstra Sjoerd D. te Ried  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) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Dijkstra Sjoerd Geerts staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon 

uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 

woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Dijkstra Sjoerd Geerts te Kollumerland en Nieuwkruisland 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) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Dijkstra Sjoerd J. , 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Dijkstra Sjoerd J., 502 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 

namen (135) 

6084 647 
09-07-1822 

Dijkstra Sjoerd Jans---- Poll van der Petrus, Staat vermeld op een staat van kandidaten voor de post van Brievenbesteller te 
Heerenveen  wegens het bedanken van  Dijkstra Sjoerd Jans Jaar 1822  (7) 



8382 862/13 

01-09-1841 

Dijkstra Sjoerd Jans, wegens gepresteerde vrijwillige diensten hij betwist dat bewijs van aandenken omdat daarin zijn rang als  2e 

luitenant niet was vermeld (het betwiste document zit in dit dossier,  jaar 1841 (3)  

3700 22-B 

05-2-1836 

Dijkstra Sjoerd Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 
1836 (5) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Dijkstra Sjoerd Joh’s, 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) 

6074 736 

28-09-1821 

Dijkstra Sjoerd Johannes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als 

plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de 

geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein 
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk 

Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie 

van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post 
Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, 

Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen 

Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, 
Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15) 

6076 914 

24-11-1821 

Dijkstra Sjoerd Johannes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren 

Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven 

van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van 

Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen 

onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  
Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus 

Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren 

Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., 
Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook 

genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9) 

6077 1038 

27-12-1821 

Dijkstra Sjoerd Johannes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading 

van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de 
inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6) 

8019 34, Bijlage 

00-09-1837 

Dijkstra Sjoerd Johannes Paessens Schipper op een Visaak en Praam jaar 1837 

9183 1597 
06-11-1916 

Dijkstra Sjoerd, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

3700 6-B 

03-02-1836 

Dijkstra Sjoerd, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 
1836 (5) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Dijkstra Sjolle A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 
Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6063 709 + 736 

20-10-1820 

Dijkstra Sjolle Aukes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als 

Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de zee 

drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11) 

6051 775 

29-10-1819 

Dijkstra Sjolle Aukes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot 

inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de 

Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer 
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, 

Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum 

verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem 
Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter 

Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, 

Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en 
getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12) 

6074 736 

28-09-1821 

Dijkstra Sjolle Aukes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als 

plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de 

geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein 

Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk 

Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie 

van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post 
Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, 

Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen 

Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, 
Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Dijkstra Sjouke Franzen 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) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Dijkstra Sjouke te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Dijkstra Sjouwke te Midlum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 



8375 708-5_13a 

20-07-1841 

Dijkstra Sjuwke te te Midlum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. 

(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

9465 Deel 2, 1 
19-12-1856 

Dijkstra Steffen Tjibbes, te Buitenpost, Beurt en Veerdienst van Buitenpost 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 1856 (8) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Dijkstra Stijntje J., 255 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Dijkstra Stijntje J., 298 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke 
zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Dijkstra Stijntje S., 183 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Dijkstra Stijntje S., 47 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 
1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Dijkstra Syb. 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Dijkstra Sybe H., 70 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 

1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6378 9 en 14 
03-12-1813 

Dijkstra Sybe, Ruiter,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter 
verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

9180 1054 

05-06-1915 

Dijkstra Sybolt,  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) 

6869 03-03-1825 

10-A   

Dijkstra Sybren B. en Draysma Pieter beide hebben een bekeuring gekregen omdat zij over de jaren 1824 niet behoorlijk van Patent 

als Inlandsche Kramer hebben voorzien enz. enz.  jaar 1825 (3) 

6864 26/1-C  

no.  62 
07-01-1825 

Dijkstra Sybren Jacobs te Het Bildt  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) 

6240  1097 

10-12-1813 

Dijkstra Sybren Klases  ---- Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en 

Lande genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren 

enz. enz. jaar 1813 (2) 

9180 330-36 

17-02-1915 

Dijkstra Sybren Met signalement Veldwachter Tietjerksteradeel  

6251 1092 

09-11-1814 

Dijkstra Sybren Pieters, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  

der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) 
dossier 16) 

6281 583- 135 

05-06-1817 

Dijkstra Syger Johannes, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen 

van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig 
cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6276 1102-16 

18-12-1816 

Dijkstra Symen T. de weduwe, 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) 

6843 20-A 

Bladzijde 5 
21-05-1824 

Dijkstra Sytse Rienks---- Venema Hendrik A. Boer verhuurder te Ureterp, en Dijkstra Sytse Rienks Arbeider Huurderonderwerp; 

Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), 
Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

8225  1253-13, 41 

10-12-1839 

Dijkstra Sytze Jelgers te Workum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen 

in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, 

ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen 
in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

3700 28-C 

04-02-1837 

Dijkstra Sytze Louyses (Louwises) , wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54 der kinderen van de Gemeente  Opsterland 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3701 28-C 

08-02-1839 

Dijkstra Sytze Louyses, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Sytze,  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) 

6245 413 
19-05-1814 

Dijkstra T of  F.? W.  hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document betreffende 
de  belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4) 



6241 27 

20-01-1814 

Dijkstra T. ?.---- Postma van C. T. hij ondertekend samen met de Burgemeester Dijkstra T. ?. en andere leden van de Raad van 

Belkum een document betreffende het invoeren van het fransche stelsel door het afschaffen van belasting op sterke dranken, 

grondlasten en andere vaste panden tot op slechts f. 533.= enz. jaar 1813 (4) 

6424 584 
02-12-1817 

Dijkstra T. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6390 19 
08-12-1814 

Dijkstra T. Annes hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende 
onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in 

ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. 

jaar 1814 (3) 

9186 374 

04-04-1918 

Dijkstra T. gehuwd met Bongartz Maria Theresia Dorothea, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 

(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Dijkstra T. J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier 
met ca. 1000 namen (69) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Dijkstra T. J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier 
met ca. 1000 namen (69) 

6060 480 

06-07-1820 

Dijkstra T. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Dijkstra T. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6424 609 

10-12-1817 

Dijkstra T. K. 20 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6070 424-8          

25-05-1821 

Dijkstra T. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier 
met alle namen (15) 

6846 27-A 

30-06-1824 

Dijkstra T. K. Rentenier te Leeuwarden gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens  verkeerde 

aangifte van een paard jaar 1824 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Dijkstra T. K. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Dijkstra T. 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) 

6068 239 

27-03-1821 

Dijkstra T. L., Staat vermeld als zetter met zijn handtekening  op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van 

soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

9725 Deel 2 
25-01-1883 

Dijkstra T. T?. Harlingen Kapitein op de Eendragt komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit 

van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1883 (2) 

6864 60-C-8 
13-01-1825 

Dijkstra T. W. , te Beetgum,   Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6624 235 

10-02-1814 

Dijkstra T. W. als Schout van de Gemeente Belkum (Berlicum) schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal 

van Vriesland  dat hij doet toekomen het berigt op het Request van Deinema H. J. hierbij aanwezig die zig schuldig maakt aan eene  

grove en Algemeene bekende Logentaal wanneer hij zegt den post ala Secretaris en griffier bij de heer van Assen en mijn persoon 
enz. verder wordt er genoem de Heer Hoogterp B. en dat de schout Kiestra Olphert als zijn Secretaris wil benoemen en Jaar 1814 (3) 

6100 1192-12 

26-11-1823 

Dijkstra T. W. en Westerfeld S. H. zij zijn als Schatters  over 1824 te Beetgum  gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6383 123 
10-05-1814 

Dijkstra T. W. Schout van Berlikum schrijft in een door hem getekende brief dat Pieterzen Jan Pieters, Koopman en Boer te Berlikum 
er zijn geen voldoende redenen om van het driemaal’s weeks exerceren tot het zich eigen maken van den Landstorm uit hoofde zijne 

bezigheden zoo aan dezelve Boerderij enz. enz. jaar 1814 (3) 

6404 47 

27-01-1816 

Dijkstra T. W. Schout van de Gemeente Berlikum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat de gelden voor de levering van de Paarden provisioneel gevonden moeten worden  enz. jaar 1816 (1) 

6403 14 

23-12-1815 

Dijkstra T. W. Schout van de Gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat de ingezetenen en wel in het bijzonder de Guadiniers door de geringe opbrengsten enz. aanwezig dit 

Request van Steeg van der Klaas Daams, Groot de Rinske Anskes, Groot de Gritie Klases weduwe Douwes alle 4 ondertekenen  dit 
request aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (3) 

6627 631 

02-05-1814 

Dijkstra T. W. Schout van de Gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Kerkvoogde, de Armen, Diakonie enz. jaar 1814 (1) 

6651  217 
20-05-1816 

Dijkstra T. W. Schout van de gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het te 
retourneren het request van Visser Sijtte Gjalts  alhoewel genoemde het slordige en onbeschaamdheid enz. en dat de Armvoogden 

Alhier ten opzigte van de weigering enz. jaar 1816 (2) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Taede,  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) 

9186 10 

03-01-1918 

Dijkstra Taede, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

8285 611-22 
615-3 

18-06-1840 

Dijkstra Taeke Pieters een welgesteld guardenier oud 33 jaar en zijn huisvrouw oud 32 jaar  te Beetgum wonende wordt met zijn 
gezin 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) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Dijkstra Taekele Jans ,  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 (5) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Dijkstra Taetske Sijbrens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7) 

3700 23-C 

nrs. 1 - 7 

04-02-1837 

Dijkstra Taetske Sybes , wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3700 23-C 
nrs. 8 - 13 

04-02-1837 

Dijkstra Taetske Sybes , wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3701 23-C 
nrs. 1-8 

09-02-1839 

Dijkstra Taetske Sybes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 

(13) dossier (17) 

3699 A-23 
nrs. 7-13 

15-02-1834 

Dijkstra Taetske Sybes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A 

nrs. 11 - 15 
05-02-1835 

Dijkstra Taetske Sybes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

8285 623-26 

22-06-1840 

Dijkstra Take Pieters zijn huisvrouw staat vermeld in een document betreffende dat voornoemde overleden is aan de besmettelijke 

ziekte in het Armhuis te Beetgum volgens rapport van Busscher R. Med. Doctor enz. jaar 1840 (4) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Dijkstra te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_6a 
20-07-1841 

Dijkstra te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd 
Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Dijkstra te Marrum, Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn 
en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Dijkstra te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie 

(122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Dijkstra te Pazens (Paesens) staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) 
Gehele provincie (122) 

8386 949/41 

20-09-1841 

Dijkstra te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 

ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6633  1434 

16-11-1814 

Dijkstra Teeke Sijmens---- Wijnia A. M. Schout van de Gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

door Dijkstra Teeke Sijmens Arbeider in Ferwerd is gevonden een Jol Schip aan het strand groot enz. jaar 1814 (1) 

6385 139 

06-07-1814 

Dijkstra Tetman Willems Wommels 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) 

6089 1199 blz. 12      

26-12-1822 

Dijkstra Tetman Willems, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der 

belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Teunis Klasens 97 Makkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6262 946-4 

30-09-1815 

Dijkstra Thijs moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Idsegahuizum) voor het tekort 

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

(5) 

6005 938 blz. 4v 

30-11-1815 

Dijkstra Thijs Pieters Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6641  581 

03-07-1815 

Dijkstra Thijs Sierks---- Zet van ’t Tjerk Tjerks en Dijkstra Thijs Sierks beide wonende onder den Dorpe Idzegahuizen in de 

Gemeente Tjerkwerd ondertekenen  een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij in qualiteit als Kerkvoogden op 9 

november 1813 van den voormaligen Prefect dezer Provincie authorisatie hebben bekomen om de vervallene en onherstelbare  Kerk 
en Toren in Idzegahuizen op afbraak mogen verkopen  en zij hebben deze dan ook via Notaris Meijer N. geveild enz. jaar 1815 (3) 

6419 314 

17-07-1817 

Dijkstra Thomas Cornelis ---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van 

Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een Dijkstra Cornelis 
Thomas boerenknegt te Pingjum geloot hebbende de 2e klasse dat dezelve geboren is in 1798 en dit door de moeder Pieters (Piers) 

Jetske is opgegeven de vader is Dijkstra Thomas Cornelis enz. jaar 1817 (2) 

6271 574-8 

06-07-1816 

Dijkstra Thomas Doedes, 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) 

6100 1128 

13-11-1823 

Dijkstra Tiede Klazes  een request waarin hij zig beklaagd  over een dubbele aanslag  wegens drie pondematen weiland enz. enz. jaar 

1823 (1) 



6039 783 

23-10-1818 

Dijkstra Tiete K. .---- Burmania Rengers S. G. J. Hij komt voor in een document als landeigenaar en het betreft een hertaxatie van zijn 

Landerijen en hij is het niet eens enz. en stelt Lettinga Pier D. en Jellema Johan S. als nieuwe taxateurs aan  jaar 1818 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Dijkstra Tiete K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6100 1178 
24-11-1823 

Dijkstra Tiete Klazes,   Onderwerp:  3 pondematen (1 pondemaat is 36 ¾ are) hij zowel te Huizum en te Leeuwarden is aangeslagen 
en dat dubbele al jaren heeft bestaan enz. enz, jaar 1823 (2) 

5997 307 

31-03-1815 

Dijkstra Tijs Pieters is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een 

opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 
nummer    204 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Dijkstra Tjaling Sijmens 2 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 

1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van 

Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en 
het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Dijkstra Tjalling, 526 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 

namen (135) 

9725 Deel 2  
Blz. 120 

00-00-1892 

Dijkstra Tjamme naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6249 

 

877-A 

15-09-1814 

Dijkstra Tjebbe Michiels hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder 

vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde van 
de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar de helft 

heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2) 

6070 424-9          
25-05-1821 

Dijkstra Tjebbe 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Dijkstra Tjebbe Watzes, 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) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Dijkstra Tjeerd J. 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  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69) 

6418 248-b 1e bat 4e  

blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Dijkstra Tjeerd Jacob 530 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den 

jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale 
Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-DD  

Depot 
4e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Dijkstra Tjeerd Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 

Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een 
ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Dijkstra Tjeerd Jacobs * Menaldum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door 
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Dijkstra Tjeerd Jacobs 462 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Tjeerd Jacobs 530 Beetgum  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

9182 285/22 

07-02-1916 

Dijkstra Tjeerd Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-22 

17-02-1915 

Dijkstra Tjeerd Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4) 

3701 38-D 

Nrs. 17-24 
08-02-1842 

Dijkstra Tjeerd P. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

9182 630 

05-04-1916 

Dijkstra Tjeerd te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 532 
23-03-1916 

Dijkstra Tjeerd, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 
Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Dijkstra Tjerk 121 Arum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve 

Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend 
document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 

& 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6830 18-A blz. 43 
21-01-1824 

Dijkstra Tjerk D. te Pingjum 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Dijkstra Tjerk W. te Langweer 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) 

6631 1116 
15-09-1814 

Dijkstra Tjibbe Michiels   Brief met Handtekeningen van Pieter Bakker,  Siebe Pieters Vierssen  en Tjibbe Michiels Dijkstra,  
Schippers wonende te Dokkum als gecommitteerden uit de Trekschippers varende van Dockum op Stroobosch dat zij ten tijde der 

vereeniging van Frankrijk met deeze landen  voor vragt van passagiers zoo in het Ruim als in de Roef  enz. Jaar 1814 (4) 

9465 Deel 3, 5 

21-02-1867 

Dijkstra Tjiebe te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum 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 1867 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825 

9465 Deel 3, 5 

29-09-1858 

Dijkstra Tjiebe te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825. 

9180 264 

06-02-1915 

Dijkstra Tjinse,  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) 

9180 1054 
05-06-1915 

Dijkstra Tjitze,  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) 

8283 585/5 

10-06-1840 

Dijkstra Tjomme Klazes---- Baersma Roelof Lourens,  Dijkstra Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen 

Klazes Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme Klazes Dijkstra te Dokkum , Handgeschreven brief met handtekening van ,  

8369 581/1 Dijkstra Tjomme Klazes wonende in het Armenhuis te Stiens, een handgeschreven brief met  zijn handtekening---- Onderwerp; hij 
doet zijn beklag  bij de Gouveneur van Friesland over de handelwijze van het armenbestuur jaar 1841 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 88  
00-00-1890 

Dijkstra Tjomme naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 90  

00-00-1890 

Dijkstra Tjomme naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 103 

00-00-1891 

Dijkstra Tjomme naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 106 

00-00-1891 

Dijkstra Tjomme naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 111 

00-00-1891 

Dijkstra Tjomme naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 125 
00-00-1892 

Dijkstra Tjomme naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

3701 22-C 

08-02-1839 

Dijkstra Trijntje Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8) 

3701 22-D 

09-02-1842 

Dijkstra Trijntje Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de  

Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1842 (9) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Dijkstra Trijntje Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 

1837 (10) 

3699 A-22 
15-02-1834 

Dijkstra Trijntje Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 

1834 (12) 

3700 22-A 

05-02-1835 

Dijkstra Trijntje Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Dijkstra Trijntje Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 

1836 (5) 

3701 25-C 
07-02-1839 

Dijkstra Trijntje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3698 B-39 
18-02-1832 

Dijkstra Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Dijkstra Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 39-A 

04-02-1835 

Dijkstra Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 

1835 (7) 

9186 548 

04-05-1918 

Dijkstra Trijntje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6060 480 

06-07-1820 

Dijkstra U. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-8          

25-05-1821 

Dijkstra U. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier 

met alle namen (15) 



8210  958/2 211 

Bladzijde 8 

17-09-1839 

Dijkstra U?. D. te Metslawier 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Dijkstra Ubele Gerlof, 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) 

8342 37/1-13 

12-01-1841 

Dijkstra Ubele Rienks te Lippenhuizen, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 

overtreding enz.  Jaar 1841 dossier (14) (3)   

6245 399-5/v 
10-05-1814 

Dijkstra Uilke R. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6100 1215-7v 

29-11-1823 

Dijkstra Uilke Reises , door zijn overlijden is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Dantumawoude enz. enz. jaar 

1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6078 95-8 
25-01-1822 

Dijkstra Uilke Uilke te Dantumawoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Dantumadeel  enz. enz. jaar 1822 (3) 

9181 1413 

06-08-1915 

Dijkstra Uilke,  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) 

6266 71 
30-01-1816 

Dijkstra Upt Reinders hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep  Huisman te Bornwird , Hij 
ontvangt zijn request terug met als antwoord dat  zij van oordeel zijn dat de aanslag  waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is  omdat 

als een huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door 

de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Dijkstra Upt Reinders Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6102 25 

06-01-1824 

Dijkstra Upt Reinders---- Jong de Sybren Klazes & Dijkstra Upt Reinders Landbouwers te Holwerd en Bosch Auke Douwes en 

Westra Abe Klazes Landbouwers te Bettewird zij worden voorgedragen als Zetters der Gemeente Holwerd voor de Dienst 1824 enz. 
jaar 1824 (1) 

6261 932 

26-09-1815 

Dijkstra Upt Reinders ondertekend namens de gemeente Holwert het navolgende document>> Beistra A. R. , van beroep Meester 

Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die 
ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Dijkstra Uulke, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Dijkstra 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) 

6840 36-A  
blz. 19 

22-04-1824 

Dijkstra W. H. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

5989 576 4e lijst 

26-07-1814 

Dijkstra W. H. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de 

geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6060 480 
06-07-1820 

Dijkstra W. 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) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Dijkstra W. J. , 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) 

6271 574-2 

06-07-1816 

Dijkstra W. J. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende documentEen quotisatia van de 

vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door 

Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in 
December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6070 424-8          

25-05-1821 

Dijkstra W. 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) 

6271 574-10 

06-07-1816 

Dijkstra W. J. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend document;  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee 

(195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Dijkstra W. J. 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) 

6062 639 
18-09-1820 

Dijkstra W. J. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de 
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet 

zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2 

8386 949/23 

20-09-1841 

Dijkstra W. L.  te Britsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/23 

20-09-1841 

Dijkstra W. L. te  Britsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_23a-v 

20-07-1841 

Dijkstra W. L. te Britsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus 

Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

enz. jaar 1841 (6) 



8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Dijkstra W. L. te Britsum 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) 

8285 615-2, 23,2 
19-06-1840 

Dijkstra W. L. te Britsum 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 

Dijkstra W. L. 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) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Dijkstra W. R. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de 

geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Bolsward 

Dijkstra W. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

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

9126 680 

07-04-1879 

Dijkstra W. te Holwerd------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting 

i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 

(4) 

6249 828 

06-09-1814  

Dijkstra W. W. 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) 

6627 618 

31-04-1814 

Dijkstra Waling Keimpes hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 

Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude 

Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs 
voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  

6300 106 

24-01-1822 

Dijkstra Waling Keimpes---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een 

brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat 
het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob 

Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  

tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat 
met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier Gellius Andreas.te 

Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  

Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14) 

6300 184 
04-04-1822 

Dijkstra Waling Keimpes---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de 
Pieter Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, de Grietman Tour  J. N. (Jacob 

Nanning) Baron du, van Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om 

van de crediteuren te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5) 

6271 574-5 

06-07-1816 

Dijkstra Wate Rinzes, 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Dijkstra Watze, 151 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 
namen (135) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Dijkstra Wessel Wijbrans 122 Eesumerzijl (Kanton Holwerd) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6864 26/1-C  

no.  71 
07-01-1825 

Dijkstra Wessel Wybes 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) 

6406 175-1+4-5 

09-04-1816 

Dijkstra Wieger staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele 
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

9180 264 

06-02-1915 

Dijkstra Wiet,  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) 

9184 155 
03-02-1917 

Dijkstra Wietze, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

6836 1-A 

09-03-1824 

Dijkstra Wiggele Ebeles te Augustinusga ----- Dijkstra Ybeltje Ebeles huisvrouw van Berend van der Heiden te Buitenpost, Dijkstra 

Wiggele Ebeles te Augustinusga en Dijkstra Ebele Altes te Gerkesklooster verzoeken om een kwijtschelding van 1000 gulden 
betreffende de memorie van de nalatenschap van Dijkstra Wypkjen Ebeles enz. jaar 1824  (4) 

6383 90    

23-04-1814 

Dijkstra Wigle Ables te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Dijkstra Wijger J. Bakker 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) 

6282 737-24 

07-07-1817 

Dijkstra Willem H. Arbeider te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 



8364 501-4 

22-05-1841 

Dijkstra Willem Jans Visscher te Wierum daar jij in gebreke blijft om het door hem verschuldigde te voldoen waartoe hij bij vonnis 

van het Kantongercht enz. jaar 1841 (2) 

6271 574-7 

06-07-1816 

Dijkstra Willem Joh´s, 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) 

6631  1114 

2e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Dijkstra Willem R. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

9465 Deel 2, 96 

04-12-1835 

Dijkstra Willem Roels te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Amsterdam, 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 1835 (8).    

9184 442 

10-04-1917 

Dijkstra Willem te Arnhem wonende -------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw 

Kruisland jaar 1917 (2) 

6641  603 
11-07-1815 

Dijkstra Willem---- Wielinga van Scheltinga H? Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende het requeste van Lubach Pieter en Dijkstra Willemmet verzoek dezelve in handen te stellen van de kerk en 

Armen voogden van den Dorpe Blessum enz. jaar 1815 (1) 

5997 307 
31-03-1815 

Dijkstra Willem Willems is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  
een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft(26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 

nummer    252 

6016 707 

21-11-1816 

Dijkstra Willem Willems, 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) 

6005 938 blz. 4 

30-11-1815 

Dijkstra Willem Willemse 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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Willem,  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) 

6383 90    

23-04-1814 

Dijkstra Wipkjen Alles te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6407 198- 

1+12-13 

04-05-1816 

Dijkstra Wolter Harms 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) 

6095 489 
10-06-1823   

Dijkstra Wolter Jans  .---- Woudsma Take Hendriks, Grondeigenaar en veehouder  Onderwerp een declaratie wegens 
schadevergoeding van een gedood dier op last van hogerhand , met eenattest van den Veearts Barghof L. W. met een taxatie van 

Hooisma Ids Johannes en Oosterkamp Klaas Andries tevens een verklaring van Dijkstra Wolter Jans  dat het paard begraven was  enz. 

enz. jaar 1823  (2) 

8359 380-2 

19-04-1841 

Dijkstra Wopke Romkes en Nijholt Anna Jannes beide Tappers te Idzardt betreft invordering van boeten en kosten enz. jaar 1841 (3) 

9725 Deel 2 

23-04-1881 

Dijkstra Workum Kapitein op de Eendragt komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 
no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Wybe Martens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Dijkstra Wybe Ydes te Baarderadeel 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) 

8365 516/3 Dijkstra Wyger Berends,      Hiemstra Sjoerd Rinses zijn weduwe onder Akkerwoude onderwerp wordt ook in genoemd Dijkstra 

Wyger Berends en  en  Vries Jeltje Jans  de wonende te Veenwouden onmiddellijk aan het bos;  onderwerp; Armvoogdij 27 Mei 1841 

(3) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Dijkstra Wyke Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6833 12-A 

09-02-1824 

Dijkstra Wypkjen Ebeles---- Dijkstra Ybeltje Ebeles erfgename van Dijkstra Wypkjen Ebeles overl. 20-01-1823 te Augustinusga 

verzoekt vrijstelling ene boete van 1000 guldens enz. enz. Jaar 1824  (2) 

6836 1-A 

09-03-1824 

Dijkstra Wypkjen Ebeles---- Dijkstra Ybeltje Ebeles huisvrouw van Berend van der Heiden te Buitenpost, Dijkstra Wiggele Ebeles te 

Augustinusga en Dijkstra Ebele Altes te Gerkesklooster verzoeken om een kwijtschelding van 1000 gulden betreffende de memorie 

van de nalatenschap van Dijkstra Wypkjen Ebeles enz. jaar 1824  (4) 

3701 38-D 

Nrs. 17-24 

08-02-1842 

Dijkstra Wytze Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dijkstra Wytze,  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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 8 

27-08-1839 

Dijkstra Y. K. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6840 36-A blz. 1 
22-04-1824 

Dijkstra Y. W. Wagenmaker van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 



6832 16-A 

00-00-1824 

Dijkstra Ybeltje Ebeles -----Dijkstra Ybeltje Ebeles verzoekt om vrijsteling van de boete van fl. 1000 als erfgenamen van Dijkstre 

Wypkjen Ebeles overleden 20 Januari 1823 te Augustinusga het zuivere saldo van de erfenis bedraagd  fl. 3961.38  jaar 1824 (2) 

6833 12-A 

09-02-1824 

Dijkstra Ybeltje Ebeles erfgename van Dijkstra Wypkjen Ebeles overl. 20-01-1823 te Augustinusga verzoekt vrijstelling ene boete 

van 1000 guldens enz. enz. Jaar 1824  (2) 

6836 1-A 
09-03-1824 

Dijkstra Ybeltje Ebeles huisvrouw van Berend van der Heiden te Buitenpost, Dijkstra Wiggele Ebeles te Augustinusga en Dijkstra 
Ebele Altes te Gerkesklooster verzoeken om een kwijtschelding van 1000 gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van 

Dijkstra Wypkjen Ebeles enz. jaar 1824   (4) 

9180 130 
16-12-1914 

Dijkstra Yde 27 jaar Veldwachter te  Ferwerderadeel jaar 1914  (5) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Dijkstra Yde Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-22 
17-02-1915 

Dijkstra Yde Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4) 

6623 207 

31-10-1813 

Dijkstra Yde P. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe 

Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt 
geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

6623 60 

31-12-1813 

Dijkstra Yde Pieters, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de 

nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over 

het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Dijkstra Yde Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

9414 187             21-
07-1914  

Dijkstra Yde te Leeuwarden, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in 
de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier 

(8) 

9182 630 
05-04-1916 

Dijkstra Yde te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Dijkstra Yeb K. 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) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Dijkstra Yetske Ruurds, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3699 A-13 

17-02-1834 
 

Dijkstra Yme Lieuwes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de 

colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3701 13-C 

31-01-1839 

Dijkstra Yme Lieuwes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die 

onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten 
der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7) 

3700 13-C 

31-01-1837 

Dijkstra Yme Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Dijkstra Yme Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1836 (5) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Dijkstra Yme Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1836 (5) 

6631  1114 
8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Dijkstra Ype 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Dijkstra Ypt  R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

3701 5-D 

nrs. 7-15 
10-02-1842 

Dijkstra Yttje Y. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D 

laatste lijst 
10-02-1842 

Dijkstra Yttje Y. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1842 (16) 

8363 468/15 Dijkstra, Dirk Hendriks, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar 1841 (3) 

6830 15-A_a 

17-01-1824 

Dijkstra, Jan Abrahams 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) 

6717 196 
00-00-1823 

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) 

8300  922/15 
16-09-1840 

Dijkstra….? Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de te 
les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed, 

Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, 

Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9) 

8385 925/9 

18-09-1841 

Dijkstra….? Tuuk van der G. te Berlicum Onderwerp het bezorgen van Post aldaar dat zonder postmerk is bezorgd enz. , wordt ook in 

genoemd de Baker Dijkstra op de Waeze jaar 1841 (3) 

6069 279-C 

09-04-1821 

DijkstraBouwe Sybolts komt voor in een Missive van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende een mandaat en kwitantie 

enz. jaar 1821 (1) 



6832 16-A 

00-00-1824 

Dijkstre Wypkjen Ebeles ----- Dijkstra Ybeltje Ebeles verzoekt om vrijsteling van de boete van fl. 1000 als erfgenamen van Dijkstre 

Wypkjen Ebeles overleden 20 Januari 1823 te Augustinusga het zuivere saldo van de erfenis bedraagd  fl. 3961.38  jaar 1824 (2) 

6864 26/1-C  

no.  79 
07-01-1825 

Dijksttra Taeke Harmens te Westdongeradeel   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

6028 810 

13-11-1817 

Dijlhoff Pieter 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Dijlhoff Pieter is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave 
van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  305 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Dijma Klaas Sjoerds 433 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) 

8375 708-3_2 + 3 + 

4 
20-07-1841 

Dijstelberge Godefridus---- Commies der Plaatselijke belastingen te Kollum,  Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(6) 

8199 725-1_11 

17-07-1839 

Dijstelberge Godefridus---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een 

Proces Verbaal tegen Luinstra Klaas Paulus x Bouma Janke Klazes Winkelier en Tapper te Oudwoudumerzijl wegens binnenland 
gedistilleerd enz. jaar 1839 (5) 

8199 725-2_3 

17-07-1839 

Dijstelberge Godefridus---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een 

Proces Verbaal tegen Turkstra H. Rientses te Burum een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de 

reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (4) 

8199 725-2_3 

17-07-1839 

Dijstelberge Godefridus---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een 

Proces Verbaal tegen Wielsma Doeke Jans de weduwe te Augsbuurt een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens 

overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (5) 

8199 725-1_7 
17-07-1839 

Dijstelberge Godefridus---- Rooster Hendrik, Dijstelberge Godefridus en Mossink Egbert Commiesen te Kollum gestationeerd 
hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen de weduwe Wielsma Doeke Jans Boerin onder Augusbuurt wegens een iligale Slachting 

enz. jaar 1839 (4) 

8199 725-1_10 
17-07-1839 

Dijstelberge Godefridus---- Rooster Hendrik, Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een 
Proces Verbaal tegen Turkstra H. van beroep Bakker en Tapper te Bierum wegens binnenland gedistilleerd enz. jaar 1839 (5) 

9180 42 

07-01-1915 

Dijstelberge Godefriedus,  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) 

9725 Deel I   
Blz. 24 

00-00-1867 

Dijstelberge M. J. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 

(2) 

9725 Deel I   

Blz. 26 
00-00-1867 

Dijstelberge M. J. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 
(2) 

6833 27-A, 2 

06-02-1824 

Dijstelberge M. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8199 725-1_12 

17-07-1839 

Dijstelberge(n) Godefridus---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt 

een Proces Verbaal tegen Sikkema Femme Pieters Tapper en Winkelier op de leegte onder Bierum wegens binnenland gedistilleerd 
enz. jaar 1839 (5) 

9725 Deel I   

Blz. 13 

00-00-1865 

Dijstelberge, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 

(2) 

6862 2-A  

16-12-1824 

Dijstelbergen----Zanden van der Roel Lammerts  is benoemd tot schatter van het slachtvee in Knijpe, maar dat hij wegens 

omstandigheden de post niet kan aannemen, en is aangesteld voor den post de Commies Dijstelbergen te Heerenveen jaar 1824 (3) 

9725 Deel I   

Blz. 19 
00-00-1866 

Dijszelberge Marcus 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 1866 (2) 

8088 254, 465/22 

11-05-1838 

Dik E. P. Schipper op de Vriendschap jaar 1838 

8342  37/1 
12-01-1841  

Dik Herman 58 jaar Koopman  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz.  
Jaar 1841 dossier (14) (3)   

6081 386 

16-04-1822 

Dik J. E. Kapitein op het verongelukte Smakschip de Vrouw Janstina,  komende van St. Petersburg met bestemming Amsterdam en 

geladen met Talk enz.  ook genoemd Visser Barend en Zoon, jaar 1822 (1) 

6078 103 
28-01-1822 

Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam en waarvan te 
Harlingen is aangebragt 21 karns en enige ton Talk, enz. jaar 1822 (4) 

6091 146, 1-2 

14-02-1823 

Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke 

gedurende de jare 1822 te Barradeel hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2) 

6079 160 
10-02-1822 

Dik J. E.†  Schipper op de Vrouw Jantina, het betreft de lading Talk uit dat vergane schip door Visser Barend & Zoon met de volmagt 
van Corver & Co Jan  verstrekt jaar 1822 (2) 

6081 389 

16-04-1822 

Dik Jan Egberts ---- Visser Barend en Zoon Kooplieden te Harlingen als Gelastigde van  Corver Jan Cargadoor te Amsterdam 

Procuratie hebbende van Hipperus Jantje Francius Wed. van  de Scheepskapitein Jan Egberts Dik te Nieuwe Pekela er zijn 
aangebracht twee Raas van het schip door Tulp Jacob Jans & Co. van Vollendam enz. jaar 1822 (2) 

9414 154                    

27-01-1914  

Dik P.  Gemeenteveldwachter te  die tevens de functie bekleed van keurmeester van Vlees, Visch enz. jaar 1914 (4) 

9180 330-16 
17-02-1915 

Dik Pieter Met signalement Veldwachter Haskerland jaar 1915    (3) 

9182 285/16 

07-02-1916 

Dik Pieter Nijehaske Veldwachter Met Signalement jaar 1916 



6384 140-141 

22-6-1814 

Dik van Douke H. wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over 

leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

5673 

 

153 

26-02-1907 

Dikema & Camphuis---- Camphuis& Dikema, er wordt verzocht om een vergunning voor de Sleepboot “Biene 5” voor de Provinciale 

wateren van van Stroobos naar Harlingen , de vergunning wordt verleend aan Hemsoth Wilh. te Dordmund enz.  verder een 
handgeschreven en ondertekende brief met een gedrukt briefhoofd van Dikema & Camphuis 

Hoofdagenten van de Steenkolen-Handelsvereniging te Utrecht   Telephoon no. 23 enz. ook aanwezig een telegram , ook 2 getypte 

ondertekende brieven Hoofd Agenten van de SteenkiH met gedrukt briefhoofd Wilh.Hemsoth  Rhederei – Schiffahrt – Spedition met 
een vlag waarin de letters W. H. (2 verschillende lettertypen) ook een handgeschreven en ondertekende brief van Boer J. C. die met 

het schip de “Biene 5” in de haven van Lemmer ligt enz. jaar 1907 (9) 

5673 1 

26-02-1907 

Dikema & Camphuis Groningen Sleepboot  De Biene 5 jaar 1907 

6833 27-A blz. 5 

06-02-1824 

Dikhof J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 

vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Dikhoff 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Dikhoofd Johannes 485 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve 
Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend 

document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 

& 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Dikhoofd S. 108 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infantrie 3 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6865 16-A 

18-01-1825 

Dikkenboom (ook Dikkerboom)---- Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes  te Workum 

overleden 19 Juli 1824, dat zijn testament  niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het successierecht is de nalatenschapfl. 

18060, 35,  zijn vrouw krijgt behalve het legaat ook  de Huisinge enz.  ook de Diaconie de Hervormden aldaar ontvangen een legaat 
van 255 , een wekelijks legaat van fl. 1  totaal fl. 52  aan Foekes Haete geboren  3 januari 1744, aan Nauta Sybrig Hanses fl. 6000.- ., 

Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.-  enz. enz. jaar 1825 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Dikkens Willem,  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Dikkenscheid Frans, 125 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 
namen (135) 

6865 16-A 

18-01-1825 

Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes  te Workum overleden 19 Juli 1824, dat zijn testament  

niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het successierecht is de nalatenschapfl. 18060, 35,  zijn vrouw krijgt behalve het 

legaat ook  de Huisinge enz.  ook de Diaconie de Hervormden aldaar ontvangen een legaat van 255 , een wekelijks legaat van fl. 1  

totaal fl. 52  aan Foekes Haete geboren  3 januari 1744, aan Nauta Sybrig Hanses fl. 6000.- ., Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.-  enz. 

enz. jaar 1825 (3) 

8257  69/20, 3 

nummer 44 

20-01-1840 

Dikkerboom ….? de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en 

Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6863 8-A 
31-12-1824 

Dikkerboom A?. E. Nauta Gosse Baukes, onderwerp de memorie van aangifte van zijn nalatenschap , wordt in genoemd Brandenburg 
V? H. en Dikkerboom A?. E. en Nauta S. H. jaar 1824 (1) 

9186 10 

03-01-1918 

Dikkerboom IJma, 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 

9186 10 
03-01-1918 

Dikkerboom Luite, 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 

9187 1475 

05-10-1918 

Dikkers Hendrika Christina vrouw van Meijeringh Ernst Frederik Johan Willem, komt voor op een  document  van buitenlandsche 

paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere 
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8096 626/20 

260-193 

28-06-1838 

Dikkes Br. Theodorus Hindelopen Matroos op de Jonge Jan jaar 1838 

8376 744/15 -5     

(4)   

30-07-1841 

Dikkes Broer Theodorus Hindelopen  Matroos op de Eensgezindheid † jaar 1841 

8217 1083/2 no.11 
22-10-1839 

Dikkes Pieter D. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

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

8224 1232-5 
01-12-1839 

Dikkes Pieter D. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande 
artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe 

belastingen enz. jaar 1839 (4) 

5667 Jaar 1880 
akte 10 blad 9  

Dikkhof P., ,  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) 

8309 1103-21, 

1, 11 
07-11-1840 

Dikland B. E. staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen 

informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6) 

9182 284 

09-02-1916 

Dikland Dirk Willem,  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) 



9184 1031 

01-08-1917 

Dikland Dirk Willem, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6393 134 

28-02-1815 

Dikland Ekke Cornelis Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6092 249 
24-03-1823 

Dikmans Jan , Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , 
en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Dikmans W. nr. 204 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

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

toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6626 487  blz. 4  

07-04-1814 

Dikstra Harmen Cornelis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 
belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6626 487  blz. 14 

07-04-1814 

Dikstra Hendrik Baukes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant 
der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) 

Dossier (24) 

5995 66 
25-01-1815 

Dikstra Sake, schipper,  hij weigert zijn huis staan de Ballum te verhuren aan een commies genaamd Loon van Klaas enz. in de 
kanttekening een beslissing van Ruijter de G. J.  dat zij daar niets over te zeggen hebben enz.  enz. en jaar 1815 (2) 

5675 13 

30-04-1913 

Dil Gebr. te Koog aan de Zaan,  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief   verzoekt hij om een vergunning om met hun 

Lemsteraak    “Vischhandel ” III, door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  en wel de Franeker-Sneekerzeilvaart 

enz.   jaar 1913 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Diljé P. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Dille (Dill?) van Jan Jans zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 
van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 

verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke 
ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als 

Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6060 480 
06-07-1820 

Dille Pierre, 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Dillema Gerrit, 281 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 
namen (135) 

6008 82 blz. 5        

03-02-1816 

Dilleman 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) 

6631  1177 

02-09-1814 

Dilleman Melle  De Burgemeester van Leeuwarden schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat Melle Dilleman  die in 1795 zijn 

post heeft verloren nog geen schadevergoeding heeft gehad  hij is een Grijsaard oud 88 jaren tans wonende te Gorredijk en is van f. 
300 sjaars beroofd geworden in 1795 enz. jaar 1814 (1) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Dillessen Cornls. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van 

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

9182 151 
20-01-1916 

Dillewijn----- Kallenbach  G. A. M. Burgemeester van Lemsterland, een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; 
vergadering voor verkiezing 2 leden gemeenteraad , i.p.v. Bosma A. voorgesteld Dillewijn jaar 1916 (4) 

6871 28-03-1825 

17-A 

Dillie ….? Ambulante- Inspecteur der Directe Belastingen enz. te Leeuwarden, Onderwerp: dat de kantoren Ameland en 

Schiermonnikoog moet blijven belast enz. jaar 1825 (5) 

6082 453 
03-05-1822 

Dillie P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen 
voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

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

6070 424-9          
25-05-1821 

Dillie Pier 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) 

6634  1525 

08-12-1814 

Dilling---- Jilling (Filling, Dilling?) Gerrit Binnes,, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 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) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Dilling Willem Frederiks 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 2 

31-03-1815 

Dillingh W. F. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de 

Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van 
Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin 

ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat 
het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig 

verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6634  1525 

08-12-1814 

Dillingh W. F., 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) 



6260 843 

13-8-1815 

Dillingh Willem , Waagmeester en Tromslager te Balk Onderwerp: het Tractement van hem , door de Schout Reneman F. Z. 

(Frederik Zacharias) van, van Balk is hem duidelijk verteld voor 2 jaren dat hij daarvoor niet op een tracement moet rekenen maar 

voor waagmeester ontvangt hij één honderd gulden enz. enz. Jaar 1815 (3) 

6005 922 
18-11-1815 

Dillingh Willem Frederik Weger te Balk die verlang te worden ontslagen jaar 1815 (2) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Dillingh Willem Jacobs,  Fuselier 1ste Afdeeling infanterie * 24-01-1816 Gasselt,  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) 

6269 422 
30-04-1816 

Dillingh Willem T. voor zijn tractement enz.  vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz. jaar 1816  (6) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Dillingh Willem, 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) 

6256 387 

24-04-1815 

Dillings Willem F. , Waagmeester en Tromslager in de Gemeente Balk  geeft te kennen in een brief door em getekend, dat hij bekleed 

en aangesteld is geworden  op een jaarlijks tractemet van f.. enz.  hij heeft tot nu toe nog geen betaling gezien  en dat hij slechts een 

arbeidsman is en zijn vrouw en kinderen enz. enz. en dat de Schout zulks wetende  zig schijnt te willen vermaken  enz. ja dat hij zelfs 
zijn Magt gebruikt om een werkman zijn verdiende loon te onthouden enz. enz. jaar 1815 (2) 

6066 

 

79 

27-01-1821 

Dinckgreve Hermannus Gerhardus  wonende te Makkum  , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende: in de 

voorliggende jaren heeft zijn echtgenote enz. enz. enz. en nu door het overlijden van  Bakker Anne Gerbens Ontvanger der Impost  op 
de Turfverveening  en het lastgeld teKoudum   verzoekt hij Z.M. om deze functie te mogen bekomen  enz. enz. jaar 1821 (1) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Dindal N. te Brussel, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 

Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent 

de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. 
jaar 1818 (8) dossier (14) 

6019 121 

25-02-1817 

Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt  vermeld op een document van  het 

Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft 
aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan 

de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 (3) 

3698 B-15 

nrs1-14 
15-02-1832 

Dinhart  Gerrit M. kind van vader onbekend moeder Groot de Oetske Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met 
diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3698 B-15 

nrs1-14 
15-02-1832 

Dinhart Alida, 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) 

3698 B-15 

nrs1-14 

15-02-1832 

Dinhart Hendrik Kuypers kind van vader onbekend moeder Dinhart Alida, 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) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Dinkelenburg Hendrik hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie 

District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het 

Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District 
Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6277 30-12 

09-01-1817 

Dinklenburg Hendr´k moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen 

der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6390 117 

22-12-1814 

Dinklenburg Hendrik, Koopman wonende te Workum dat hij tot 1e Luitenant bij de Comp. Fuseliers no. 1 in het Batt. No. 2 enz. enz. 

dat hij honorabel uit deze dienst is ontslagen maar dat hij in een lagere enz enz. enz. jaar 1814 (2) 

6277 30-8 
09-01-1817 

Dinklenburg Joh’s de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8379 801-4  

16-08-1841 

Dinklenburg Johannes * 1809 wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze persoon in de Ommerschans is opgenomen enz. jaar 1841 (5) 

6388 149   

20-10-1814 

Dinter van Hesselt---- Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij gediend 

heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder het regiment van de Generaal Majoor Petit ….? Onder de compagnie 

van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt, getransporteerd naar Vrankrijk 
en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf heeft getoond enz. maar dat hij het niet 

verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. verder een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en 

ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. Predikant  dat 
eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en Koster der hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder ons 

heeft gewoond als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4) 

9725 Deel 2 

07-04-1892 

Dinth Het Bildt Kapitein op de Morgenster komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 
no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6675 199 

07-05-1818 

Dirat ….?, 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)   

6100 1107                           

08-11-1823    

Dirks  Nolle Jan , hij heeft zijn functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden voor 1824 geprolongeerd enz. jaar 1823 (1) 

6846 3-A 
26-06-1824 

Dirks (Durks) Attje--- Louws Geeske gehuwd met Kastma Klaas Yjes en dochter van wijlen Dirks (Durks) Attje Onderwerp nog 
verschuldigede belastingen jaar 1824 (3) 

6293 47-1, 2,13, 14 

07-10-1818 

Dirks Aaltje weduwe Hiddinga H. zij betaald een som van fl. 500 enz. en ontvangt later een som van enz.dt vermeld op de staat 

Ontvang  en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (6)  totale dossier (45) 



6255 265-7 

13-03-1815 

Dirks Albert , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het 

dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  

omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met 

elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, 
Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 

6843 9-C 

28-05-1824 

Dirks Antje----- Poortinga Dirk Gerbens, geb te Wanswerd 1774 heeft zig niet ingeschreven  vor de militie terwijl hij dat wel verpligt 

is. Een staat met  zijn ouders Wybes Gerben en Dirks Antje en verdere gegevens, ook een extract overlijden van Reitsma Pietje Dirks 
1822,  en een extract van trouwboek van Wanswerd Dirks Pietje, Gerbens  Dirk,  jaar 1824 (5) 

6854 4-A 

21-09-1824 

Dirks Antje te IJlst, Sijbesma Sybren Tjeerds en Sijbesma Yttje Tjeerds verzoekt kwijtschelding  van  een boete wegens niet op tijd 

ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Sijbesma Sjoukjen Tjeerds, jaar 1824 (4) 

6680 420 
00-00-1818 

Dirks Antje,  Bisschop Maaike Ruurds, 30 jaar geb, Rauwerd d.v. Ruurd Jacobs Bisschop en Antje Dirks bij zich hebbende 1 meisje 
met de naam Aaltje Klazes Koning geb. te Oldeboorn in echte geteeld bij Klaas Pieters Koning enz. (1) jaar 1818 thans in het huis van 

correctie te Leeuwarden 

6834 4-A 
20-02-1824 

Dirks Atje haar kinderen weigeren aan de ontvanger van Oudwoude de achterstallige grondbelasting van 1822 te betalen van fl. 7.59 
etc. jaar 1824 (6) 

6830 20-A 

20-01-1824 

Dirks Attje (wijlen)---- Kastma Klaas IJes dagloner te Oudwoude als in huwelijk hebbende Louws Geeske dochter van Dirks Attje te 

sommeren om te betalen  een somma van f. 7.59 van meerdere ongebouwde eigendommen te enz. tevens een Proces verbaal van 

onvermogen verder genoemd dat de Deurwaarder gaat naar de woonplaats van Dijkstra Kornelis H. ten einde te overgaan tot 
beslaglegging van maar dat de erven enz. jaar 1824 (5) 

6841 12-A 

04-05-1824 

Dirks Attje, onderwerp achterstallige grondbelasting ( 1808 en 1816) en verkopeing van haar onroerende goederen daarvoor. Enz. jaar 

1824 (2) 

6830 
  

20-A 
17-01-1824 

Dirks Attje.----- Dijkstra Kornelis Harmen Vischjager onder Oudwoude er worden meubels in beslag genomen met een omschrijving 
welke meubels, wordt in genoemd Dirks Attje Kootma, Klaas Ypes dagloner te Oudwoude gehuwd met Louws Geesken d.v. Attje 

Dirks Jaar 1824 (3) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Dirks Atze 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) 

6242 79 
04-02-1814 

Dirks Atze, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 
Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6632  
 

  

1316 lijst 3-L. 
22-10-1814 

Dirks Auke te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. 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) 

6626 515 

12-04-1814 

Dirks Aukje dochter van Dirk en Foekjen---- Herkes Dirk met zijn vrouw Foekjen, gedurende hun huwelijk te Hantum zijn verjaard 

aldus geven de Armvoogden Gorter G. C. en Idsardi J. T.  van Betterwird met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer 

Commissaris Generaal van Vriesland dat zij uit dien hoofde ondehoud hebben genoten en dat zij vervolgens van daar zijn vertrokken 
naar Betterwird enz. en dat gedurende hun verblijf te Beterwird hunner dochter Aukje is geboren en Dirk Herkes aldaar is overleden 

en dat de weduwe met haar dochter weer naar Hantum is vertrokken enz. jaar 1814 (5) 

6627 668 
09-05-1814   

Dirks Aukjen ---- Idzardi W. J. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request 
van de Armvoogden  Boomsma K. K., Douma D. J. beide ondertekenen het request als Armvoogden van Betterwerd/Hantum 

betreffende het onderhoud van Dirks Aukjen  jaar 1814 (2) 

6066 
 

16 
08-01-1821 

Dirks Bakker---- Eisveld J. Landmeter 1e klasse    , hij wordt van de Provincie Drente en Groningen naar Vriesland verplaatst , wordt 
in genoemd Bakker Dirks of Dirks Bakker Lndnmeter 2e klasse jaar 1821 (3) 

6632  

 

  

1316 lijst 2_R. 

22-10-1814 

Dirks Bauke te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. 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) 

8093 565/6 
11-06-1838 

Dirks Bernardus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Koempoelang  1836,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6243 191-17 

06-03-1814 

Dirks Bouwe de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Dirks Catharina L. , 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) 

6042 22 

13-01-1819 

Dirks Cornelis, Pakhuis gecommitteerde van het dorp Hollum---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend 

een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande 

goederen heeft enz. jaar 1819 (2) 

8285 615-2, 12,2 

19-06-1840 

Dirks D. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Dirks Dirk    ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene 

Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de 

Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G.,  Kool B., tevens een stuk over de vergadering van 
Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809   , voor volledige tekst zie 

bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen      jaar 1817 (33) 

6085 749 

10-08-1822 

Dirks Dirk Jacob Franeker Schipper  van Franeker op Amsterdam een handgeschreven brief door hem ondertekend geeft met eerbied 

te kennen dat hij op den 13e julij 1822  nademiddag om vijf ure op Zee een bootje heeft verloren en buiten aan de palen onder 
molkwerum gevonden is maar dat het bestuur het niet kon teruggeven omdat er enz., jaar 1822 (2) 



6086 823 

05-09-1822 

Dirks Dirk Jacob het bootje dat zijn eigendom was is door de strandvonder aan hem afgegeven  tegen betaling van vijftien 

Nederlandsche guldens terwijl het bootje gewaardeerd was enz. jaar 1822 (1) 

6085 799 

28-08-1822 

Dirks Dirk Jacob te Franeker Schipper, er bestaan geen bedenkingen om tot afgifte van een te Molquerum aangespoeld bootje of jol 

enz. jaar 1822 (2)  

6091 146, 9-11 
14-02-1823 

Dirks Dirk Jacobs wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 
te Hemelumer Oldephaert hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Dirks Dirk, 600 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo 

nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6250 983 

15-10-1814 

Dirks Eibert en Wijnia Janneke Klazes hunne erven Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente 

Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11) 

6393 134 

28-02-1815 

Dirks Ente Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers 

voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6632 1262,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Dirks fettie, 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) 

6035 463-C 
25-06-1818 

Dirks Fodde de weduwe, er wordt beslag gelegd op de goederen van haar door Baunach J. Deurwaarder en Executant met als 
getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd 

op dit formulier,  jaar 1818 (4) 

6087 948-4 
11-10-1827 

Dirks Fokeltje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun 
kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Dirks Fokeltje, 27 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende 

de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten 

voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) 
totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Dirks Fokje L. , 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) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Dirks Folkert wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van 

Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 5 
06-06-1814 

Dirks Folkert, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud 
der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Dirks Geertie, 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) 

6245 409 
16-05-1814 

Dirks Geke---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) (Schout van Makkum)  hij schrijft een brief met als onderwerp de post van Visafslager 
te Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar wilde de sleutel van 

de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken  en wilde dat er om s’avonds 8 uur met het 

afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen Buren van Johannes Sipkes, 
Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf  Klaas Gerlofs waarschuwde Tigchelaar 

die zelf ter plaatse kwam  en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. enz verder een brief van de diakenen met een 

verweerschrift  jaar 1814  (8) 

6381 171-C   

22-03-1814 

Dirks Georg, 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) 

6018 36  

14-01-1817 

Dirks Grietje wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij 

Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen 
dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen de heer Boelens van F. A..  

enz. jaar 1817 (3) 

3698 B-47 
15-04-1831 

Dirks Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte 

data enz. jaar 1831 (4) 

6383 74 

23-04-1814 

Dirks Haantje, te Oosterbierum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6255 254-6 

10-03-1815 

Dirks Hans wegens Heijwerk,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de 

Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) 

(dossier15) 

6627 584, 1-2, 22 

30-04-1814 

Dirks Harke voor het begraven van Kornelis Annes 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) 

6627 584, 1-2, 22 
30-04-1814 

Dirks Harke 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Dirks Hartman 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,  

3e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Dirks 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) 

6005 938 blz. 5v 
30-11-1815 

Dirks Hessel 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) 



6251 1092 

09-11-1814 

Dirks Hessel voor geleverde vijf Korven Baggelaars  Turf ten dienste van Paulus Dirk, 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 

6830 18-A blz. 15 
21-01-1824 

Dirks Idzerd te Schraard 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) 

8364 499-10-1 
22-05-1841 

Dirks J.  te Hemelum ---- Sueluw S. G. Namens de Raad der Stad Stavoren  ondertekend hij samen met Jong de H. F.  een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende onbetaald gebleven lijfrenten over de verlopen jaren>> Vries de Minke Heines ten wiens lijve 

de lijfrente van Vries de L. K. gevestigd , in de jare 1833 is overleden  en op deend zijnde als houder der lijfrente voor 1822 reeds is 

overleden en dat zij abusief op de staten is gebragt geworden staat niet meer voorkomt, dat Durks Jantje vroeger als de weduwe 
Sijbranda D.  enz. jaar 1841 (7) 

8280 526-1, 10 

22-05-1840 

Dirks J. te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8364 499-10-1 
22-05-1841 

Dirks J. te Hoorn wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten laste van Stavoren 
aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (7) dosssier  (22) 

6271 574-6 

06-07-1816 

Dirks Jacob de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het 

Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6382 21 

30-03-1814 

Dirks Jan---- Bonnema Eeltje Lazes, hij heeft schriftelijk te kennen gekregen van de Schout van Dronrijp dat hij als nr. 258 op 

Donderdag 31 Maart 1814 voor de Raad van Militie moet komen, en een certificaat door Keizer Jan hier agter gelaten met nr. 141 

enz. en voorts Dirks Jan met nr. 69 deze man voortvluchtig zijnde en zig reeds andermale  enz. enz. jaar 1814 (1) 

6034 398 
30-05-1818 

Dirks Jan 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) 

6633 1415 e.v.  

16 
09-11-1814 

Dirks Jan x Grijtje Arjens St. Annaparochie Eigenaar Veer  St. Annaparochie Met regelement van de veerdienst  ,jaar 1814 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Dirks Jan x Grijtje Arjens St. Annaparochie Eigenaar Veer  St. Annaparochie , 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) 

6381 171-B   
22-03-1814 

Dirks Jan, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Dronrijp die tot 
dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6868 22-02-1825 

2-A 

Dirks Janke weduwe van Weide van der F. Nic te Berlicum Onderwerp: een verleende gratificatie van f. 35.= enz. jaar 1825 (3) 

6868 22-02-1825 
2-A 

Dirks Janke weduwe van Weide van der F. Nic te Berlicum Onderwerp: een verleende gratificatie van f. 35.= enz. jaar 1825 (3) 

6855 38-A 

02-10-1824 

Dirks Janke weduwe van Weide van der T. N. te Berlikum verzoekt om een pensioen enz. jaar 1824 (1) 

6049 620 
28-08-1819 

Dirks Jantje minderjarige dochter  zij heeft een huis te Makkum waarvan de voogden zijn Houtsma Evert Ottes en Kingma Hielke 
Martens alhier wonende , daar de voogden wanstallig zijn om de verponding enz. te voldoen , er een verkoping zal plaatsvinden door 

de beastingen enz. enz. jaar 1819 (1) 

6242 90 
04-02-1814 

Dirks Jelle 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) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Dirks Jetske L. , 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) 

6383 65 

02-04-1814 

Dirks Jisk 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 

6258 627-7 

21-06-1815 

Dirks Jottje 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) 

6833 14-A, 11 

12-02-1824 

Dirks K. de weduwe Renteniersche te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van 

Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de 
huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) 

dossier (13) 

6627 584, 1-2, 11 

30-04-1814 

Dirks Kornelis wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6383 60 

02-04-1814 

Dirks Lammert 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) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 

15-02-1832 

Dirks Lieuwe R. , 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) 

6282 737-14 
07-07-1817 

Dirks Lieuwkjen, Boerinne te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van 

te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 



6387 5 

02-09-1814 

Dirks Melle , gedeserteerd van het Corps Milities te Geertruidenberg in Garnizen enz. aar 1814 (1) 

6007 41 

19-01-1816 

Dirks Minke weduwe van Luitjen Tjeerds Kortwinus (Kortwynus) als Tappersche te Gorredijk. Een terugzending van haar request 

zakende dat zij als Tappersche mag blijven continueren enz. volgens het request is de branderij ten gevolge van fraude gepleegd 
gesloten, Elias Jan er is door hem fraude gepleegt als eigenaar ener branderij te enz.  tijdens de Franschen tijd heeft hij zijn Branderij 

laten stilstaan op eigen initiatief enz in het begin van 1814 was een zekere Haanstra ….? Eigenaar dier branderij verkoopt deze aan 

Swarts Joh.  en verder wordt genoemd de Inspecteur van het arrondissment de heer Siderius ….? Jaar 1816 (3) 

6383 78        
23-04-1814 

Dirks Minne te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6252 1179-41 
08-11-1813 

Dirks Minne wegens wasschen van lakens voor de Militairen in Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 

Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6101 1354 
27-12-1823 

Dirks N. J.    , voor  Granen en Erwten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de 
gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz.  jaar 

1823 (13) 

6044 201 

30-03-1819 

Dirks N. J. ----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en 

Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van 
levering van voedsel aan de gevangenis aldaar hij is borg voor een van de leveranciers,  jaar 1819 (4) 

6060 515 

22-07-1820 

Dirks N. J.  ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice 

President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp 
aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , 

Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen 

Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg 
is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9) 

6060 515 

22-07-1820 

Dirks N. J.  ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice 

President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp 

aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , 
Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen 

Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg 

is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9) 

6407 200E 

17-04-1816 

Dirks N. J.  --- Wal v.d. H. Kommandant der Schutterij van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sippama W. R.  Kapitein Kwartiermeester en Crop F. C?. 2e Luitenant en Dirks N. J.  

heeft om ontslag gevraagd enz. jaar 1816 (1) 

5988 512 
28-06-1814 

Dirks N. J.  Aanbesteding voor Gepelde gerst 8940lb, grauwe erwten  840 lb, Groene erwten 940 lb, Terpbonen 1000 lb, Boekweiten 
meel 400lb dito doppen 300lopen voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg 

geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Reerink J. Jaar1814 (4)  

6072 521 

02-07-1821 

Dirks N. J.- ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa 

Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng 

van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als 

borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en 
Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra 

Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en 

Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter 
levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  

jaar 1821 (7) 

6865 8-A 
21-01-1825 

Dirks N. J.  Gep. Garst geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een document van 
gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5) 

6065 

 

906 

20-12-1820 

Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van 

Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden 

van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de 
navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg 

Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg 

Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als 
borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8) 

6089 1218 

31-12-1822 

Dirks N. J. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de 

goederen en de prijs die hij voor Gerst, erwten meel enz. bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6053 966 
28-12-1819 

Dirks N. J. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice 
president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van 

genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met 

vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor 
Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en 

erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, 

peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4) 

6407 191 

27-04-1816 

Dirks N. J.  te Leeuwarden wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn request tot verzoek van ontslag  als Luitenant bij de Schutterij enz. jaar 1816 (3) 

6864 3-A 
06-01-1825 

Dirks N. J. ,  gerstemeel, gepelde gerst of gort. Grauwe en groene erwtwn, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging 
der gevangenen  te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 

6082 453 

03-05-1822 

Dirks N. 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) 

6871 23-03-1825 
15-A 

Dirks N. J. , staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens gedane 
betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9) 

5983 76 

27-01-1814 

Dirks N. J. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den 

maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4) 



5983 81 

31-01-1814 

Dirks N. J. Aanbesteding voor het leveren van groene en grouwe erwten tevens gepelde gerst aan het huis van Arrest te Leeuwarden  

zijn borg is Reenink J.   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4) 

6000 593 

22-06-1815 

Dirks N. J. Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is 

geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4) 

6386 118        11-
08-1814 

Dirks N. J. bij de 3e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun 
rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2) 

6065 

 

906 

20-12-1820 

Dirks N. J. Brood,  ----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, 

Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd 
college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende 

inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. 

Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. 
J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   

Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8) 

6036 477 
07-07-1818 

Dirks N. J. Gerst en diverse soorten bonen,  ,   Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te 
Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4) 

6077 982, 1-4 

10-12-1821 

Dirks N. J. hij staat borg voor  Hille Feenstra betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes 

President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. 

C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor 
diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4) 

6401 

 

870 

11-11-1815 

Dirks N. J. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon 
enz. jaar 1815 (3) 

6846 27-A 

30-06-1824 

Dirks N. J. Koopman en Olijslager te Leeuwarden, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens  

verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2) 

6396 619F 
23-06-1815 

Dirks N. J. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Buma B.  Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6622 2048 

04-12-1813 

Dirks N. J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van 

Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane 

reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

5986 238 

01-04-1814 

Dirks N. J. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 

aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 

1814 (5) 

5983 81 
31-01-1814 

Dirks N. J.---- Steunebrink J. Aanbesteding voor het leveren van  boekweitmeel, peper, zout en olie aan het huis van Arrest te 
Leeuwarden  zijn borg is Dirks N. J.   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4) 

6078 95-35 

25-01-1822 

Dirks N. J. te Leeuwarden , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Leeuwarden  

enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 33        
23-12-1822 

Dirks N. J. te Leeuwarden Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van 
District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6401 

 

857 

10-10-1815 

Dirks N. J. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>>Bernh. Buma  President Burgemeester van Leeuwarden 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en 
verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5 

6849 6-A 

20-07-1824 

Dirks N. J., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof 

F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst van 
der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de weduwe,  

Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., 

Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., 
Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  

jaar 1824 (21) 

6395 505 

21-05-1815 

Dirks N. S. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding 

van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+2 

09-12-1815 

Dirks N.J. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document 
(13) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dirks Neeltje x Kuiken Jan Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen 

van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals 

de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6405 132 

12-03-1816 

Dirks Nolle J.  en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij in 1794 

is aangesteld als Schutter  in Leeuwarden en dat heeft gedaan tot 1805 en dat hij in 1805 Honorabel is ontslagen en dat hij enz. ook 

ondertekend Jagt v.d. W. deze brief enz. jaar 1816 (3) 

6405 132 
12-03-1816 

Dirks Nolle J.  en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij in 1794 
is aangesteld als Schutter  in Leeuwarden en dat heeft gedaan tot 1805 en dat hij in 1805 Honorabel is ontslagen en dat hij enz. ook 

ondertekend Jagt v.d. W. deze brief enz. jaar 1816 (3) 

6404  58-2 
02-02-1816 

Dirks Nolle Jan staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de 
Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

6678 335 Dirks Nolle Jans   Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

6395 423 

03-05-1815 

Dirks Nolle Jans, Kapitein staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van 

Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3) 

6626 487  blz. 6 

07-04-1814 

Dirks Pier de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. 

Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6633  1457 +1458 
19-11-1814 

Dirks Pier x Elske Harmens St. Annaparochie Eigenaar Veer  St. Annaparochie , 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) 

6255 265-7 

13-03-1815 

Dirks Pieter , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het 

dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  
omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met 

elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, 

Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 

5982 1752 
13-12-1813 

Dirks Pieter 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) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Dirks Pieter 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) 

6381 175 

16-03-1814 

Dirks Pieter,  te Rauwert, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren 

Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. jaar 1814 (2) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Dirks Pieter, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, 

ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6242 79 

04-02-1814 

Dirks Pieter, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 

Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Dirks Pieter, 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) 

6843 9-C 
28-05-1824 

Dirks Pietje------ Poortinga Dirk Gerbens, geb te Wanswerd 1774 heeft zig niet ingeschreven  vor de militie terwijl hij dat wel verpligt 
is. Een staat met  zijn ouders Wybes Gerben en Dirks Antje en verdere gegevens, ook een extract overlijden van Reitsma Pietje Dirks 

1822,  en een extract van trouwboek van Wanswerd Dirks Pietje, Gerbens  Dirk,  jaar 1824 (5) 

6251 1092 

09-11-1814 

Dirks Rein  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Dirks Rinse, 87 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in 

de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, 
beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

3698 B-19,a 

08-02-1832 

Dirks Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte 

data enz. jaar 1832 (4) 

6247 640 

29-06-1814  

Dirks Ruurd , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat 

met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften 

zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6390 23 

27-11-1814 

Dirks Ruurd---- Jonghoff Albert Heerkes ook geschreven als Jonhoff,  Onderwerp: dat de Schout van Bozum met zijn aanstelling als 

exercitiën meester bij den Landstorm zeer welgediend zijn enz. maar zijn te groote verbeelding enz. ook heeft hij gediend als Militair, 

verder wordt er genoemd Dirks Ruurd instructeur in de exercitiën in de gemeente Jorwerd enz. , de onderofficieren en officieren 
beklagen zig dat zij de tijd met Jonghoff Albert Heerkes als nutteloos beschouwen enz. jaar 1814 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Dirks Siebe 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) 

6860 66-A 

30-11-1824 

Dirks Sikke en Ruurds Minne beide slagter te Rien een procesvrbaal wegens slagten zonder papieren, jaar 1824 (2) 

6864 18-A 

08-01-1825 

Dirks Sikke, Slagter van beroep  en Ruurds Minnes van beroep Slagter te Rien zij krijgen een bekeuring wegens vervoer van 

onafgehakt vlees  zonder document enz. jaar 1825 (3)  

8364 498/10, 12 

21-05-1841 

Dirks Sipke de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele 

Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, 

aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6383 81       
23-04-1814 

Dirks Sjoerd te Hirdgum 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) 

8280 525-A, 6 

21-05-1840 

Dirks Stephanus---- Wierda Minne Minnes --- een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van mindere 

graden van het regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Dirks Stephanus en Minnes Berber en zijn Signalement 

enz. jaar 1840 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Dirks Sybrand zijn weduwe 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Dirks Sybrigje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat 
met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften 

zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6282 737-18 
07-07-1817 

Dirks Sye de weduwe Boerinne te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van 

te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6072 565-a  
13-07-1821 

Dirks Symon---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij 
een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude 

Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  

jaar 1821 (3) 



6026 595 

02-09-1817 

Dirks Sytske---- Jacobs Klaas en zijn vrouw Dirks Sytske 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) 

6251 1092 
09-11-1814  

Dirks Take voor Kamerhuur ten dienste van Jans Cornelis , 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 

6409 331 + 332 

16-09-1816 

Dirks Thijs----  Lang G. F. Policie Agent  te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen in deze stad  naar 10 uuren alles 
welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van Jan Symons enige enz.  en er werd op de 

deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds Klaas Schippesknegt verder genoemd Aukes Taeke  

het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9) 

6410 340 

30-09-1816 

Dirks Thijs---- Klaver H. F. President Burgemeester van Dokkum   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Reisz Jorrit dat van hem reeds eerder klachten zijn geweest (zie eerdere documenten 

van 16-09-1816) en Dirks Thijs en het raadzaam is dat zij uit deze stad verwijderd worden enz. jaar 1816 (1) 

6830 18-A blz. 25 

21-01-1824 

Dirks Thomas 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) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Dirks Willems 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Dirks Wouter, 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) 

6626 487  blz. 14 

07-04-1814 

Dirks Yde de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant 

der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) 
Dossier (24) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Dirks Yde 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) 

6670 472 Dirks, Hessel   Handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp verzoek om ondersteuning voor hem zijn vrouw en acht 

kinderen genoemde plaatsen Tzum en Wommels jaar 1817 (2) 

6402 
 

922-1+ 9 
09-12-1815 

Dirkse Lolke Dirks 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) 

6041 891 

14-12-1818 

Dirkse Pieter Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 

Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Vollenhove  de heer Sloet tot Westerholt    
jaar 1818 (3) 

8091 290, 515/8 

26-05-1838 

Dirksen D. vaart als Veerschipper van Sneek naar Leeuwarden en terug, jaar 1838 

8159 51/2 

11/894 

15-01-1839 

Dirksen Dirk vaart als Trekschipper van Sneek naar Leeuwarden en terug, jaar 1839 

8376 7441/5-13 
30-07-1841 

Dirksen G?. J. Kapitein op de het schip genmaamd de Susanna jaar 1841 (4) 

6277 42 

08-01-1817   

Dirksen Jan---- Ruijter de Jacob hij wordt aangesteld bij de Molen te Balm (Ballum) te Ameland als ontvanger op de zigter en Decreet 

beedigd tegens fl. 50 voor drie maanden  en bij de Molen te Nes op Ameland Dirksen Jan en zijn wij = (de Grietman)  voorts met de 
Molenaars zelve in accoord gekomen  tegen fl. 25 voor drie maanden enz. enz. jaar 1817 (2) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Dirksen Jan te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 

Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6390 37 
20-09-1814 

Dirsz. Lolke, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de 
mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats 

waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3) 

3698 B-34 

13-02-1832 

Disma Baukjen†, 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) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Disma S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 

26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 
beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-

1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8308 1082-10 

31-10-1840 

Disney H. B.---- Wiarda J. S. Cargadoors namens Disney H. B. Kapitein op het Engelsche Schip de Northam dat het schip met 

bestemming Londen met Boter, Vlas, Kaas enz. verzoeke enz. jaar 1840 (3) 

6034 397 

30-05-1818 

Disper Mees---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den 

Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten 

namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 
18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus 

met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren 

aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te 
Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en 

gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe 

Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig 
gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep 



Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter 

beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier 

jaar 1818 (13) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Dispo Andries 335 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6401 
 

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

Dispo P.  (T?) hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  
Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het 

Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District 

Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6020 139 

04-03-1817 

Dissel Daniel wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij 

Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen 

dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Alkmaar de heer Foreest van Z.  enz. 
jaar 1817 (3) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Disselweerd Cornelis, 2 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 

1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Disselweerd Cornelis, 58 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem 

ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6254 140-B-blz. 30 

17-01-1815 

Distelsma Eeltje Jans heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Blessum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in 

de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) 

dossier (34)  jaar 1815. 

9187 936 
10-07-1918 

Distrubitiebureau------Franeker onderwerp een demonstratie naar het levensmiddelenbureau(voor grote rantsoenen voedsel)  van 200 
tot 300 personen die zig verzamelden  voor het politiebureau  en in optocht de Voorstraat introkken enz enz.  jaar 1918 (7) 

8361 

 

433-29 

04-05-1841 

Ditchburn Mare & Co. te Londen wordt vermeld in een document betreffende Vergelijkende Staat der prijsopgaven van verschillende 

Binnenlandsche en Buitenlandsche fabrikanten, voor Stoomboten geschikt tot het bevaren der Zuider-Zee tusschen Amsterdam en de 
Lemmer enz. jaar 1841 (10) 

6070 374 

09-05-1821 

Dithmar  G. T. ---- Harmens W. ,  Russisch Consulent  Agent te Harlingen  betreft de geborgen goederen van het vergane Russische 

Barkschip de Helena gevoerd door  de Kapitein Dithmar  G. T.  die geborgen zijn en opgeslagen te Westdongeradeel enz. jaar 1821 

(2) 

6069 299 b+ 321 + 

325 

13-04-1821 

Dithmar  G. T.---- Harmens Wijger Russich Consulair Agent schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp dat er van het 

Russische Brikschip Helena met Capitein Dithman G. F.  op den 17e februari dezes jaars op de gronden van Ameland gestrand betreft 

toestemming tot de verkoop van de geborgen goederen enz. tevens een document betrefende de Jammerklachten van de Capitein 

wegens onmedogen behandelingen hem en zijne mede schip breukelingen in Holwert aangedaan de  Grietman van Westdongeradeel, 

Idsarsi W. J. (Willem J.) ondertekend dit document en deelt de Gouverneur mede wat er gebeurd is enz.  jaar 1821 (6) 

6069 281 
09-04-1821 

Dithmar  G. T. Rusland Kapitein op de Helena, dat te Holwert zijn aangekomen Schipbreukelingen van het Russische brikschip 
Helena gevoerd door eerstgenoemde en gestrand in de buitengronden  van Ameland  en de paar zaken die zij meenamen in hun 

chaloup zijn in beslag genomen en daar gaat deze brief over ondertekend door Harmens Wijger Russisch Consulair Agent met een 

stempel van het Russische consulair enz. Jaar 1821(1) 

6068 188 
05-03-1821 

Dithmar George Frederik, Capitein op het gestrande en geheel verbrijzelde Russische Brikschip de Helena komende van Riga met als 
bestemming Lissabon betreft de zeer weinig geborgen goederen dan een weinig gekapt Touwwerk enz. jaar 1821 (1) 

6067 167 

27-02-1821 

Dithmer Georg Fredrik Kapitein op het Brikschip de Helena die verbrijzeld is op de Terschellingse gronden op de 17e februari dezes 

jaars beladen geweest met Tarwe en Matten van Riga naar Lissabon , Jaar 1821 (4) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Ditmans Willem te Leeuwarden 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) 

6079 204, 14-15 
+ 206 

27-02-1822 

Ditmar G. T.  met het Russische Brikschip de Helena, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der 
strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op Ameland hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (4) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Ditmars JohannesAbrahams Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Weltevreden  1837, 

komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen 
en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7) 

6845 22-A 

21-06-1824 

Ditters Yke Jans---- Niks Berend Jacobs te Heerenveen  wordt verzocht zig binnen 8 dagen te vervoegen ten kantore van de 

successieregten aldaar wegens een boete van fl. 770,  van te late aangifte van de memorie van aangifte van zijn vrouw Ditters Yke 
Jans , tevens een handgeschreven brief et zijn handtekening, jaar 1824 (2) 

6846 7-A 

25-06-1824 

Ditters Yke Jans---- Niks Berend Jacobs te Heerenveen een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie 

van aangifte van de nalatenschap van zijn vrouw Ditters Yke Jans jaar 1824 (2) 

3663 12 
25-08-1842 

Dittmer Joch. ,Stuurman van het schip  Dirkje Adama jaar 1842 (2) 

8374 707/3 

19-07-1841 

Dixon Benjamin Homer zoon van Dixon Th. Te Boston (USA) Vice Consul de Nederlanden aldaar jaar 1841 (1) 

8374 707/3 
19-07-1841 

Dixon Th. ----Dixon Benjamin Homer zoon van Dixon Th. Te Boston (USA) Vice Consul de Nederlanden aldaar jaar 1841 (1) 

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Djkstra P. C. van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels 

of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 
1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6245 399-5-a 

10-05-1814 

Djoerds Anne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 

1812 (2) 



6245 399-6 

10-05-1814 

Djoerds Anne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 

1812 (2) 

6418 248-C 1e bat  

8e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Djoerema D. K. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het 

Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 
Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den 

Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

8382 873/3 

03-09-1841 

Djurrema D. een beschrijvingsbiljet voor de belasting op personeel, een sommatie enz.  jaar 1841 (11) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Djurrema D. K. 447 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 

Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

8364 498/10, 5 

21-05-1841 

Djurrema Djurrek staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele 

Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, 
aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

9187 735 

07-06-1918 

Djurrema Gerrit Djurres, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 

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

5993 959 
28-11-1814 

Djurres IJtte 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 

Djurres Ytte, de belasting wil zijn meubels te verkopen wegens een schuld, jaar 1814 (1) 

6086 827 
06-09-1822 

Dnessen Antonius---- Andra Arnoldus Johannes  thans Verificateur enz. wordt benoemd tot Inspecteur der registratie enz. enz. ter 
vervanging van Dnessen Antonius die is overleden jaar 1822 (1 

5995 71/9 

27-01-1815 

Dobbe Bernard Johan---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz Samuel 

Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van  de gewezen Bankhouder Susting ….? 

Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer Tibma J. M. was gestreld 
enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te worden gegeven enz.  en de Heer 

Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het huwelijk te zijn getreden met Tibma Grietje 

Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman te Goyinga  enz. enz. 
staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas  verklaart dat bovenstaande enz. jaar 

1815 (2) Document (9) Dossier  (45) 

6680 418 blz. 4 
07-10-1818  

Dobbelaar de Wind B. vaste President te Middelburg, 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) 

6021 218 
10-04-1817 

Dobbeleer de T te Antwerpen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst 
(22) 

5674 87 

08-04-1909 

Dobben van Eduardus L. W. Amsterdam/Joure Moterjacht  Ena jaar 1909  (8) 

9725 Deel 2  

Blz.25 

00-00-1880 

Dobbenga Reink, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.27 

00-00-1880 

Dobbenga Reink, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.14 

00-00-1878 

Dobbenga Rienk, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 8 
00-00-1877 

Dobbenga Rienk, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

6385 143 

06-07-1814 

Dobbenga Rink Meinderts te Schiermonnikoog 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) 

6651  209 
01-05-1816 

Dobelman J. ---- 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) 

6270 477 

28-05-1816 

Dobelman J. (Jan) Dominee hij wordt genoemd in : Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel  hij schrijft en ondertekend een brief 

aan de Gouveneur van Vriesland   dat hij nog geld tegoed heeft van de Stad Sloten maar ondanks smeekbeden heeft hij nog niets 

ontvangen enz. jaar 1816 (2)    

6633  1398 

09-11-1814 

Dobelman J. (Jan)---- Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene Armvoogden 

van den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders niet verjaarde is in 

Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen Pijtters Mr. Schoenmaker 
en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 stuivers verdiend verder wordt 

genoemd Dobelman J. (Jan) die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van Sloten enz. jaar 1814 (3) 



6293 46 

30-12-1818 

Dobelman J. (Jan) Predicant te Sloten  hij heef ontvangen zijn wettig competentie van fl. 810.= enz. jaar 1818 (2) 

6624 285 

09-02-1814 

Dobelman J. (Jan) Predikant der Hervormde Gemeente te Sloten bevind zig in de onaangename noodzakelijkheid om de Koning te 

berigten dat hij de eerste maal op de 30e october 1809 door den Kerkenraad van Sloten tot Prdikant is beroepen op een tractement van 
een duizend Car. Gls ’s Jaars maar dat die betaling allergebrekkigst is verlopen en dat hij nog tegoed heeft enz. ook genoemd Falck A. 

R.  als Algemeen Secretaris van Staat en als getuige Spoelstra B. jaar 1814 (4) 

6677 316  

22-07-1818 

Dobelman J. (Jan) Predikant----Weerstra Klaas Willems, Varensgezel, Huis 3, staat vermeld op een document met de 84 namen van 

de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= 
(Predikant Dobelman J.)  spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van 

Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

6683 2 deel 2 
Blz. 15 

04-01-1819 

Dobelman J. (Jan) te Sloten (Fr) 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) 

6671 54 blz. 18 
22-01-1818 

Dobelman J. (Jan) te Sloten Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 14 
22-01-1818 

Dobelman J. (Jan) te Sloten Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat 

de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6625 379 
07-03-1814 

Dobelman J. (Jan)Predikant bij de Hervormde Gemeente te Slooten , het betreft zijn request enz. jaar 1814 (2) 

6000 569 blz. 11 

14-06-1815 

Dobelman J. (Jan)Predikant en  rector der Latijnsche school te Sloten   onderwerp; zijn tractement van fl. 150,  jaar 1815 (1) 

6626  482 
01-04-1814 

Dobelman J. (Jan)----Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken ondertekend een brief  gezien het 
rapport van de Commissaris van Kerkelijke zaken enz.  dat de requeste van Dobelman J. (Jan) Predikant in de Hervormde Gemeente 

te Sloten houdende verzoek  dat aan hem mogte worden betaald het achterstallige op zijn tractement van een duizend guldens over de 

jaren 1811-1812 en 1813 enz. jaar 1814 (4) 

6389 732 + 737 
21-08-1815 

Dobelman J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens eenige leden van het Leesgezelschap van Sloten en 
Balk dat zij de eer hebben om een bijdrage van f. 100.= te doen voor het fonds van de Weduwen en Weezen der gesneuvelden en een 

ontvangstbewijs getekend door  Burgemeester van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) 

6646 944 
18-11-1815 

Dobelman J. Predikant der Hervormde Gemeente van Sloten geeft in een door hem geschreven en ondertekende brief aan de 
Gouverneur met eerbied te kennen zich in de voor hem onaangename noodzaakelijkeid weder tot uwer Exel. te wenden daar hij tot 

hier toe van zijn geheel achterstallig tractement over de jaren 1811-1812 en 1813 niet meerder ontvangen heeft dan hetgeen in zijn 

laatste rekwest van den 1e nov. j.l. is uitgedrukt enz. jaar 1815 (3) 

8280  517-11, 27 
19-05-1840 

Dobma Corneliske wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met 

een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement 

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

8257 74/14 

31-36 

21-01-1840 

Dobma Doeke Cornelis hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de 

oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland 

die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 
1840 (7) complete dossier (21) 

6276 1102-6 

18-12-1816 

Dobma Douwe K.,  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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Dockheim Johan Adam komende van Oranje Nassau:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum 

onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Dockter Hend. L. Kapitein op het Schip de Rijsbergenis 21 zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman 
van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 

nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Dockter Hend’k Kapitein op het Schip Rijsbergen 5 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de 
Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 

nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6096 659 

18-07-1823    

Dockters van Leeuwen A. H. ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga 

Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , 

Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, 
Jorwerd,  dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan 

de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e 

klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Dockum van Jacob G., 87 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
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) 

5664 274-a, 9 

28-02-1918 

Dockum-Asd. Stoomboot My Dockum Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5663 24 

30-03-1898 

Dockumer (Nieuwe) Stoomboot My. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 24 

30-03-1898 

Dockumer (Nieuwe) Stoomboot My. Dokkum Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 



5663 24 

30-03-1898 

Dockumer (Nieuwe) Stoomboot My. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 24 

30-03-1898 

Dockumer Stoomboot My. Dokkum Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5673 44 
06-06-1901 

Dockumer Stoombootmaatschappij te Dokkum , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Tjerk Hiddes I “tot het Varen 
en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

8280 513-5 

18-05-1840 

Dockum----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het jaar 

1840 (3) 

6850 40-A  
04-08-1824 

Docter Anne Geerts en Prins Fokke Jans tegen wie 6 procesverbalen zijn opgemaakt enz. enz jaar 1824 (3) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 
12-08-1839 

Docter Bote 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) 

8214  1027/16 

bl. 2 nr. 355 
07-10-1839 

Docter F. 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) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Docter Frans IJdes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte 

data enz. jaar 1832 (7) 

3700 23-C 

nrs. 14 - 20 

04-02-1837 

Docter Frans IJdes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3699 A-23 
nrs. 20-26 

15-02-1834 

Docter Frans Ydes), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3701 23-C 
nrs. 9-15 

09-02-1839 

Docter Frans Ydes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 

(13) dossier (17) 

3701 23-D 

nr. 1-4 
02-02-1842 

Docter Frans Ydes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente 

Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3700 23-A 

nrs. 20 - 24 
05-02-1835 

Docter Frans Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Docter H. te Oldeberkoop,   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 1 

26-09-1839 

Docter J. G. te Donkerbroek 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) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Docter J. G. te Donkerbroek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 
(3) 

8280 526-1, 27,1 

22-05-1840 

Docter J. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

3699 A-23 

nrs. 20-26 
15-02-1834 

Docter Jan Fransen), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Docter Jan Fransen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte 

data enz. jaar 1832 (7) 

3700 23-C 

nrs. 14 - 20 

04-02-1837 

Docter Jan Fransen, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3701 23-C 
nrs. 9-15 

09-02-1839 

Docter Jan Franses, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 

(13) dossier (17) 

3701 23-D 
nr. 1-4 

02-02-1842 

Docter Jan Franses, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente 
Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3700 23-A 

nrs. 20 - 24 
05-02-1835 

Docter Jan Franses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3701 1-C 

blz. 3 
01-03-1839 

Docter Jan Franzen te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 

augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Docter Pieter Franks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (7) 



3700 23-C 

nrs. 21 - 26 

04-02-1837 

Docter Pieter Franses, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3700 23-A 
nrs. 20 - 24 

05-02-1835 

Docter Pieter Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Docter Trijntje Franks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (7) 

3699 A-23 

nrs. 20-26 
15-02-1834 

Docter Trijntje Fransen), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-C 

nrs. 14 - 20 
04-02-1837 

Docter Trijntje Fransen, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3701 23-C 

nrs. 9-15 

09-02-1839 

Docter Trijntje Franses, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 

(13) dossier (17) 

3700 23-A 

nrs. 20 - 24 

05-02-1835 

Docter Trijntje Franses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3701 1-C 
blz. 3 

01-03-1839 

Docter Trijntje Franzen te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 

gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

6871 21-03-1825 
2-A  

Docter van Leeuwen A. H. hij staat met meerdere personen vermeld op een ordonnantie van betaling over de kadastrale diensten van 
1820, 21, 22, 23 en 24 met vermelding van de te ontvangen bedragen en beroep enz. Jaar 1825 (5) 

6861 7A 

04-12-1824 

Docters van Leeuwen  A. H., Landmeter van beroep hij krijgt betaald een bedrag enz. jaar 1824 (3) 

6100 1106                           
08-11-1823    

Docters van Leeuwen . A. J?.  Landmeter der 1e Klasse Onderwerp: Kadaster enz. jaar 1823 (1) 

6068 

 

245 

29-03-1821 

Docters van Leeuwen ….?  landmeter der 1e klasse  hij wordt gecomplimenteerd voor zijn enz. enz. jaar 1821 (1) 

6069 
 

263 
03-04-1821 

Docters van Leeuwen ….? landmeter der 1e klasse  hij wordt gecomplimenteerd  voor zijn in de Fransche tijd gedane  enz. enz. jaar 
1821 (1) 

6088 1034 

04-11-1822 

Docters van Leeuwen A. H.  ---- Boer de Wieger Andries Landbouwer te Brongerga aangetekend in de lijst van eigendommen  in 

Haskerland , de landmeter 1e klasse Docters van Leeuwen A. H.  te belasten met een hermeting ook de landmeter Vissers S. J. wordt 

genoemd enz. enz. jaar 1822 (1) 

6836 3-A 

05-03-1824 

Docters van Leeuwen A. H.  Betaling van onkosten van het kadaster aan de landmeter voor de lopende maand maart  jaar 1824 (3) 

6093 355 
29-04-1823   

Docters van Leeuwen A. H. ---- Holster J., Landmeter der 1e Klasse dat hij samen met Docters van Leeuwen A. H. ook Landmeter 
der 1e Klasse zo ver met hun werk gevorderd zijn  in Burum en Kollum dat zij nu maar naar Augustinusga moeten gaan ook genoemd 

Drogeham en Surhuizum jaar 1823 (2) 

6090 22 

06-01-1823 

Docters van Leeuwen A. H.  Landmeter der 1e klasse, betreft de klachten van Boer de Wieger Andries Landbouwer te Brongerga die 

gegrond bevonden zijn , omdat de landmeter de 2e klasse Vissers S. J. een herziende meting heeft gedaan enz. jaar 1823 (2) 

6085 768 

13-08-1822 

Docters van Leeuwen A. H. , Landmeter der 1e Klasse Onderwerp het opmeten van land enz. ook dat zijn vrouw en kind in Breda 

zodanig ongesteld bevinden  dat hij direct verlof wil enz. jaar 1822 (3) 

6077 1049 

28-12-1821 

Docters van Leeuwen A. H. en Diggelen van L. Landmeters der 1e klasse zij verlangen een vergunning  om zich van de 1e tot den 24e 

der maand januari 1822 uit deeze provincie te absenterene enz. jaar 1821 (1) 

6866 04-02-1825 

6A 

Docters van Leeuwen A. H. Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door hem te ontvangen 

geld van de belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt vermeld enz. jaar 1825 (3 

6096 603                     

04-07-1823   

Docters van Leeuwen A. H. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Drogeham voormalig Augustinusga  

enz. jaar 1823 (3) 

6869 01-03-1825 

5-A 

Docters van Leeuwen A. H. Onderwerp: Ordonnantiën van betaling voor enz. enz. f. 100 jaar 1825 (4) 

6867 08-02-1825 

28-A 

Docters van Leeuwen A. H.---- Overstroming te Oppenhuizen in den nacht van 3 op 4 Februari en de hoge waterstand enz. jaar 1825 

(3) 

6082 456 

04-05-1822 

Docters van Leeuwen A. H. te Kollum, Landmeter, Komt voor in een document Project Verdeeling der Distrikten, met de opmeting 

van welke de landmeters  van de eerste klasse zullen kunnen belast worden  jaar 1822 (2) 

6842 5-A 

08-05-1824 

Docters van Leeuwen A. H.. Landmeter 1e klas, Onderwerp Kadaster jaar 1824 (8) 

6067 

 

168 

27-02-1821 

Docters van Leeuwen Arnoldus Hermanus   hij is landmeter 1e klasse  bij kadaster enz. enz. wonend e te Breda  hij schrijft een 

request, Onderwerp: dat hij tijdens de Fransche enz. enz.   jaar 1821 (2) 

6071 471 

12-06-1821 

Docters van Leeuwen Landmeter der 1e klasse, aan hem wordt opgedragen de werkzaamheden van de meting voor het kadaster te 

Marssum, jaar 1821 (1) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Doctor Jan Gerbens St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, 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) 

6680 418 

07-10-1818  

Doctors Medicinale, Lijst van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale 

Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, Leden der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek jaar 1818 (14) 

6679 402 
00-00-1818 

Doctors Medicine,  Instructie voor de Medicine Doctors in het Koninkrijk der Nederlanden i.v.m. de wet van 12 Maart 1818 A. (7) 
idem voor Heelmeesters B.  (8) idem voor Heelmeesters ten Platten lande  C.  (10) idem voor de Vroedmeesters  D. (7) idem voor de 

Apothekers E.  (7) idem voor de Vroedvrouwen  F. (7) idem voor de Drogisten G. (6) jaar 1818 



8285 614-7 

18-06-1840 

Doedel Geert Pieters  van beroep Arbeider te Spanga als gedaagde een document Rolle Correctioneel Inventaris van Stukken van 

proces verbaal van bekeuring verder genoemd Jongstra Frans Annes Procureur wonende te Heerenveen en ten Huize van Lende van 

der Albert Ontvanger der Belastingen te Spanga heeft Drijfhout Uilke Jelles  Deurwaarder bij de Regtbank te Heerenveen (hij 

ondertekend dit stuk) een bevel gedaan in naam des Koninges enz. verder genoemd de Deurwaarder der Directe belastingen Veen van 
der Jozef Alberts en Greveling Roelof Jans van beroep Politiebeambte beide te Wolvega wonende beide ondertekenen dit stuk dit is 

een volledig dossier  jaar 1840 (39) 

6854 23-A 
23-09-1824 

Doedel Geert te Slijkenburg, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen dragen  en na 
de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (3) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Doedema  W. , 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) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Doedema D. te Westdongeradeel 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 

Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6252 1186-1 t/m 4 

29-11-1814 

Doedema D. W. , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. 

het verwonderd ons =(de schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van anderen hebben 
verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke aanslag en eenige 

leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op 

order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen 

ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig 

zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan 

Douwes  enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. 
te knijpen en te dwingen  Enz. enz getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  Fredrik, 

Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814  (6) 

dossier(11) 

6383 92    
23-04-1814 

Doedema D. W. . te Nes 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7>> 

17-09-1839 

Doedema D. W. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt 

staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8220   1137/9  

blz. 2 
06-11-1839 

Doedema Doede Wyberens een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 

indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 
Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Westdonge- 

        radeel 

Doedema L.K.te Nes staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6395 406 
30-04-1815 

Doedema R. W.  ondertekend namens de Schout van  Nes een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een geleverd paard  
voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen enz. jaar 1815 (1) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Doedema R. W. , 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) 

6252 1186-1 t/m 4 

29-11-1814 

Doedema R. W. , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. 

enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van anderen 

hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke aanslag en 
eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo 

datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle 

glazen ingeslagen enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. , de jonge vrouw zig 
zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. enz.  in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan 

Douwes  enz. Enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema 

R. W. te knijpen en te dwingen  Enz. enz getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  
Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 

1814  (6) dossier(11) 

6383 92    

23-04-1814 

Doedema R. W. . te Nes 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) 

6406 187 

23-04-1816 

Doedema R. W. adjunct Schout van de Gemeente Nes  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken enz. jaat 1816 (1) 

5994 1028 
21-12-1814 

Doedema Romke W,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben 
platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en 

weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , 

Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  
Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  

Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk 
gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda 

Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) 

kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen 
woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5) 

6252 1186-8 

29-11-1814 

Doedema W. D. hij tekent als  Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , 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) 

6839 10-A-2 

03-04-1824 

Doedends D. D. Korenmolenaar te Kollum Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen 

(2) jaar 1824 



6418 257 

14-06-1817 

Doedenga Pieter Doedes---- Hoekstra Albert ten Broeke  Grietman van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat IJpma Pieter Jakles wonende te Holwert ingeschreven in de 2e klasse is geboren in 

1796 en dat Doedenga Pieter Doedes behorende tot de 4e klasse niet in het register is ingeschreven hij is knecht en wonende  bij den 

Assessor Bierma  enz. jaar 1817 (1) 

5989 555 

18-07-1814 

Doedens D. IJ. Koorn en Pelmolenaar te Kollum verzoekende in zijn request om als zodanig te Continueren enz. maar zijn verzoek is 

in strijd met enz. jaar 1814 (3) 

5988 426, 476 

06-06-1814 

Doedens D. Y. Koorn en Pelmolenaar te Kollum, Onderwerp; een request betreffende om als zodanig te Continueren en een ander 

van Hoekstra W. J. insgelijk Koornmolenaar te Kollum verzoeken dat aan den eerstgemelde het malen of breken van Koorn mogt 
worden belet enz. ook een antwoord ondertekend door de Prov. Schout van Kollum Eskes B. jaar 1814 (2) 

5984 96 

08-02-1814 

Doedens Djurre Jeskes----- Hoekstra Wieger Jans,  Korenmolenaar te Kollum , zijn ouders waren ook in bezit van de molen, Een 

handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij bezwaar maakt dat een andere molen weer in gebruik komt doordat nieuwe 
molenstenen geplaats worden door Djurre Jeskes Doedens en hem dat te verbieden, enz. enz. jaar 1814 (3) 

6278 195-2 

20-02-1817 

Doedens Djurre Ytskes Pel en Rogmolenaar te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van 

Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. 
tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 

Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6838 18-A 

23-03-1824 

Doedens Klaas D. Bakker te Kollum een procesverbaal wegens belediging  enz, komen in voor Boerman Pieter Pieters  Boerenknecht 

onder Jislum Bijmholt Jacob Bakkersknecht,  (6) jaar 1824 

6853 30-A 

10-09-1824 

Doedens Klaas Djurres,  Bakker te Kollum, een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal wegens  het vervoer van 

Tarwemeel zonder vervoersbiljet, jaar 1824 (2) 

6252 1186-8 

29-11-1814 

Doedens R. W. hij tekent als  Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , 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) 

6385 138 

06-07-1814 

Doedens Yske Djurres 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 195-3 
20-02-1817 

Doedens Ytske Djurres, Bakker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen 

Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Doedes Abe 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) 

6692 274  

Doniawerst. 

28-09-1819 

Doedes Adam te Dijken, 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Doedes Aldert Jans 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) 

6251 1049 
28-10-1814 

Doedes Antje (wed.) , Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

8211 991/8 

26-09-1839 

Doedes Breuning S.---- Jansen G. te Slooten Commies van beroep wordt per 1 oktober overgeplaatst naarr Wommels maar hij is 

plotseling ongesteld geworden  en verzoekt een uitstel van 14 dagen  de mededeling is geschreven door de commies Keller ….? ene 

mede ondertekend door de Med. Doctor Doedes Breuning S. te Sloten enz. jaar 1839 (4) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 12 

06-02-1824 

Doedes G. te Medenblik , 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 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Doedes J.  te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hemelumer 

Oldephaert 

       en 
Noordwolde 

Doedes J. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

Noordwolde 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) 

6243 191-19 

06-03-1814 

Doedes Jacob de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6623 42 

07-08-1813 

Doedes Jan, 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 41 

07-08-1813 

Doedes Jan, 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) 

6255 265-9 
13-03-1815 

Doedes Simon , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het 
dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  

omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met 

elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, 
Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 



6242 79 

04-02-1814 

Doedes Simon, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 

Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6623 42 
07-08-1813 

Doedes Sjoukje, 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 41 

07-08-1813 

Doedes Sjoukje, 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) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Doedes Symen 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Doedes Thoms † (de erven) staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, 
Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Doedes Wijbren, 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) 

6064 

 

848 

30-11-1820 

Doedinga Pieter Doedes , hij staat in een document betreffende de naloting voor hem van de Militie, divisie  van Mil. zaken 416 art. 

13 enz. enz. jaar 1820 (1)  

6397 670 

15-06-1815 

Doeij 2e Luitenant bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  

Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 
waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen 

van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

6636  148 
11e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Doek Anne Jan 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) 

6636  148 
11e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Doek Jan Annes 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) 

6830 15-A_e 

17-01-1824 

Doek Pieter Jans te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete vervallen 

wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2) 

6661 126 blz. 3 

26-02-1817 

Doekeles Lippe de weduwe Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 

guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde 
achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6257 495 

26-05-1815 

Doeken Ype te Dockum het betreft zijn request wat ingediend was en dat hij wel bekend is bij Witteveen J. Secretaris Liquidateur van 

het voormalige district Oostdongeradeel enz. jaar 1815 (2) 

6840 36-A  

blz. 48 

22-04-1824 

Doekens Age. J. 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) 

6282 737-18 

07-07-1817 

Doeker Age, Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 

Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van 
te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8280 517-11, 21 

lijst 2 
19-05-1840 

Doekes G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers 

in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de 
belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen 

(69) 

6833 27-A blz. 9 

06-02-1824 

Doekes Gerbrig te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Doekes Hendrik, 3 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst 

der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke 

zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6278 195-9 
20-02-1817 

Doekes Idsert, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig 
guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie 

Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, 

ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Doekes Lieuwe, 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) 

6057 306 

25-04-1820 

Doekes Pieter gepensioneerd Soldaat is ingeschreven na zijn overlijden  in het grootboek van Militaire Pensioenen  no. 9324 tot fl. 

91.= enz  jaar 1820 (1) 

8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Doekes S. de weduwe te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8257  69/20, 1 
nummer 14 

Doekes Trijntje 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. 



20-01-1840 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) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Doekes Wijtze, 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) 

5994 1028 

21-12-1814 

Doekes Wiltje,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een 

sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, 

enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim 
Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps 

surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, 

Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te 
kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en 

Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, 
Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat 

onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5) 

6631 1204 

25-09-1814 

Doekes Ype van beroep Graankoper te Morra geeft met eerbied te kennen  at hij veel geld tegoed eeft van de Gemeente 

Oostdongeradeel als Verschootene penningen  sedert mei 1810 en ondanks verzoeken enz. ook aanwezig de schuldbekentenis van 
oostdongeradeel ondertekend door  Janzen Jan  wonende te Metslawier in qualiteit als rentmeester van baljum en gemeente Bestuur  

van Oostdongeradeel enz.   jaar 1814 (6) 

6257 433 

09-05-1815 

Doekes Ype,  Oud Koopman  wonende te Morrtra  (Morra)  dat hij in September 1814 een request heeft gestuurd enz. om hem te 

verlenen authorisatie tot jet doen van citatie  tegens de Schouten  om aan hem te betalen  599 Car. Guldens en 19 stuivers enz. enz. dit 

document is getekend door Notaris Hanekamp van Harinama J. D. enz. tevens het antwoord van de Gouveneur van Vriesland dat 

wegens reorganisatie hij binnen kort zijn geld zal ontvangen en dat hij niet naar de regter hoeft te gaan maar deze is gedateerd 30-09-
1814,  jaar 1815 ( 3) 

6252 1179-57 

08-11-1813 

Doekes Yppe te Morra\, wegens intrest op Kapitaal van f. 600.- , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van 

verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Doekes Z. de weduwe te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6636  188 
19-02-1815 

Doekles Gerrit 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) 

6258 627-13 
21-06-1815 

Doekles Gerrit wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega 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  188 

19-02-1815 

Doekles Gerrit zijn knegt 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) 

6011 302 
28-05-1816 

Doekles Sjoerd de weduwe---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van 
Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize 

van de Heer Kingma H. J. L.  Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger 

der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te 
overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, 

Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7) 

6254 140-B-blz. 30 
17-01-1815 

Doekles Wopke de erven heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Marssum , wordt vermeld in de Eeuwige 
Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6254 140-A blz.34 

17-01-1815 

Doekles Wopke de erven Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Marssum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in 

de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) 
dossier (34)  jaar 1815. 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Doeks Ybeltje Hendriks 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) 

6394 234 
06-03-1815 

 Doeksen Corn’s Gerrits (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente 
Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Doeksen J. te Terschelling 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) 

6841 30-A 

03-05-1824 

Doerin of Doevin Jakob een proces verbaal van 1821, (1) jaar 1824 

9725 Deel 2 

25-07-1882 

Doersens Opsterland Kapitein op de Ida Johanna komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit 

van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6403 44 
29-01-1816 

Doertjes Klaas (Diertjes Klaas?) Luitenant  Colonel  Commanderende het depot der Achtste Afdelling Infanterie  ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat van de voornoemde  Fuselier een doodsextract 

is en  verzoeke de familiie  op de hoogte te stellen jaar 1816 (1) 

6648 66 blz. 2 
14-02-1816 

Does van der ….? Ouderling te Amsterdam, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Doesburg Dirk Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier Overleden te Weltevreden  1836,  (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6867 15-02-1825 

4-A 

Doesburg van ….?---- Siderius ….? Arrondissements Inspecteur te Heerenveen en Doesburg van ….? Controleur Onderwerp: een 

ambtelijk stuk enz. jaar 1825 (4) 



6386 111 en 112 

04-08-1814 

Doesburg van Benjamin H. Hz.---- Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en dat zijn zuster 

woont bij Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet van het 16e batt. Landmilitie  

Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border (Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg van 

Benjamin H. Hz.,  verder een copie van de brief ten einde Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door 
misleijding van sijn Stiefvader die hij gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3) 

8377 766-8 

05-08-1841 

Doesburg van J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste 
woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 

05-08-1841 

Doesburg van J. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 

overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats 

of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6671 54 deel 2 

blz. 13 

22-01-1818 

Doesburg van J. te Wijk bij Duurstede Scriba Classikale Bestuur van de provincie Utrecht 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Doesburg van J. te Wijk bij Duurstede, 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) 

6089 1216 

30-12-1822 

Doesburg van N. P?. of G? te Heerenveen Hij is benoemd tot conroleur der  der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in 

voornoemde standplaats enz. jaar 1822 (3) 

6008 125 
21-02-1816 

Doesburg van W.  Onderwerp;  Taxatie  en Meten der Turf met o.a. Een handgeschreven brief met zijn handtekening  jaar 1816 (12) 

6076 921 

27-11-1821 

Doesburg van W. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  

met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6) 

8218 1099/3           
26-10-1839 

Doesburg van W., 27 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie 
ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en 

Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6) 

6868 16-02-1825 

21-A 

Doesburg van Willem  Arrondissements Inspecteur te Heerenveen en Doesburg van ….? Controleur Onderwerp: een ambtelijk stuk 

enz. jaar 1825 (1) 

6868 16-02-1825 

21-A 

Doesburg van Willem  Arrondissements Inspecteur te Heerenveen en Doesburg van ….? Controleur Onderwerp: een ambtelijk stuk 

enz. jaar 1825 (1) 

6253 37 

07-01-1815 

Doesburg van Willem  Controleur der Indirecte Belastingen  wonend ete Heerenveen  Onderwerp zijn Tractement enz. jaar 1815 (1) 

6839 8-A 

05-04-1824 

Doesburgh  van W., ----- Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. 

worden ook in genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks,  Doorenbos Willem,  Rypkema T. T.,  Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit 

Tjallings, Visser S. M.,  Doesburgh  van W., (9) jaar 1824 

6857 1-A 
25-10-1824 

Doesburgh D. Controleur te Heerenveen Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol 
ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke 

buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 8 

06-02-1824 

Doesburgh van H. G. J. te Neerlangbroek, 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. 15 

06-02-1824 

Doesburgh van H. G. J. te Neerlangbroek, 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 

6030 15 

07-01-1818 

Doesburgh van H.------ With de M.  hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze functie; de 

Heren Speelman, Wobma en Mulier  tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H., jaar 1818 (1)               

6709 36 deel 1 
blz. 5 

16-01-1822 

Doesburgh van J.  Classis van Wijk 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 2 
Blz. 14 

04-01-1819 

Doesburgh van J. te Wijk bij Duurstede 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. 15 

06-02-1824 

Doesburgh van J. te Wijk bij Duurstede, 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. 
15 

16-01-1822 

Doesburgh van J. te Wijk bij Duurstede, 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) 

6101 1295+1296 

13-12-1823 

Doesburgh van W.  ---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot 

Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is ondertekend 

door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en 
Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, 

Smit Js. Ontvanger te Blesdijke, Boelens van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz. jaar 1823 (4) 

6872 31-03-1825 
11-A 

 

Doesburgh van W. ---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het Oranjewoud (de voormalige 
Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verder een brief met bezwaar omdat bovendien beide Kasteleins zijn enz.  

Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud woonachtig is enz.verder een Procesverbaal waarin genoemd worden 

Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman, Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor, Doesburgh van W. Arr. Inspecteur, Jongstra 
F. A. Ontvanger beide eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als bijschatter Schotanus Jelle Klazes Schatter te St. Johannesga verder 



worden genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk Lieuwes Boer te Haskerdijken Schatter gemeente Haske en Tjalleberd, Jong 

de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te St. Johannesga en Knijpe jaar 1825 (12) 

6095 562 

28-06-1823   

Doesburgh van W.---- Visser Hijlke J.  te Delfstrahuizen, wordt genoemd in een document van zijn beklag tegen de Heer Controleur 

der Directe Belastingen  In en Uitgaande Regten en Accijnsen Doesburgh van W. te Heerenveen enz. (4) 

6100 1087 
04-11-1823 

Doesburgh van Willem ,Controle  Heerenveen , 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) 

6857 1-A 

25-10-1824 

Doesburgh van Willem te Heerenveen----- Hij is een van de kandidaten voor de post Arrondissements Inspectie voor de aftredende 

Siderius Meinardus te Heereneveen met signalement,   jaar 1824  ( 8) 

6866 27-01-1825 
6-A  

Doesburgh van Willem thans controleur te Heerenveen is benoemd als Inspecteur van de belastingen  i.p.v. de heer Siderius M. en als 
controleur te Heerenveen is benoemd Oosterom van Hendrik Jan laatstelijk Ritmeester bij het Regiment ligte Dragonders no. 4 jaar 

1825 (8) 

6093 337 
22-04-1823   

Doesburgh van Willem---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van de 
Grietenij Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe Belastingen uit de Heeren Doesburgh 

van Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter 

resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan enz. 
jaar 1823 (4)   

6857 1-A 

25-10-1824 

Doesburh van Willem te Heerenveen----- Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol 

ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke 
buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks) 

6418 248-A  

 13e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Doesen van Jan * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  

welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 
(3) 

6418 248-E 

1e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Doesen van Jan staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  

Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de 
afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6864 26/1-C 
 no.  47 

07-01-1825 

Doesum van Jacob Lamberts te Barradeel 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) 

6385 139 
06-07-1814 

Doeters Tjalling Jans te Wommels 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) 

3699 A-21 

14-02-1834 

 

Doetje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

6830 18-A blz. 39 

21-01-1824 

Doeve Coop te Follega 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) 

8257 74/14 

43-48  
21-01-1840 

Doeve Hendrik Coops hij is nummerverwisselaar voor Woudstra Hans Harmens hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen 

informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; 
Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen 

ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

5666  Jaar 1897 

akte 8 

Doevedans Hidde,  ---- Jong de Sjoerd, Scheepstimmerman en Doevedans Hidde,  Koopman maken in een advertentie  bekend dat  zij 

op 6 September   in de vaart wenschen te brengen de nieuwe schroefmoterboot de “Telephoon” tusschen IJlst en Sneek ook vermeld 
met de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1897 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Doevedans Lubbert 532 Vollenhoven is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

9182 44/605 

30-12-1915 

 Doeven A. wed. Bokma S. heeft bezwaar terwijl alle aanliggende eigenaren hebben geen bezwaar tegen de volgende vergunning : 

(maar geeft later toch toestemming) 
 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 

bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

8342 37/1-14 

12-01-1841 

Doeven Hendrikje Koop te Oldelamer s, huisvrouw van Pieter Grenewoud te Oldelamer,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van 

strafvordering met beschrijving van de overtreding enz.  Jaar 1841 dossier (3) dossier (14) 

6841 18-A 

06-05-1824 

Doeven Jacob, Veenman te Spanga een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. 

Jaar 1824 (1) 

5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 38 

05-02-1900 

Doevendans H.---- Jong de S. A. en Doevendans H. te Sneek, Telephoon I en II staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd 

deze schepen een cijfer toegevoegd kregen tevens een handgeschreven en getekend  briefje met het verzoek de naam Doevedans er af 
te schrappen aangezien enz. jaar 1900 (12) 

5666 8 

01-09-1897 

Doevendans Hidde Sneek Ondernemer en Koopman Schip de Telephoon, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6841 30-A 
03-05-1824 

Doevin of Doerin een proces verbaal van 1821, (1) jaar 1824 

8223 1199/11 

254 
23-11-1839 

Doewer E. A. Oosterdok Asd. Kapitein op de Geerdina jaar 1839 

6830 18-A blz. 35 

21-01-1824 

Doffert Klaas Herres te Oudemirdum 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) 

9188 570 

15-05-1919 

Doggen  C. Anjum Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) (4) 

9188 358 
21-03-1919 

Doggen Cornelis Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens (1) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Doggenaar Jan Geb. Zwartsluis, laatst gewoond hebbende te Zwartsluis. Flankeur Overleden te Fort de Kock  1836,  (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6833 27-A, 4 
06-02-1824 

Dogger J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 

vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8280 526-1, 26,4 
22-05-1840 

Doiersma? M. G. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Doijema D. te Arum 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) 

6070 424-8          
25-05-1821 

Doijema Douwe M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 

7977 158-6, 40 
14-02-1837 

Doijema Douwe Minks, 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) 

6070 424-8          
25-05-1821 

Doijema Jacob 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_13 
20-07-1841 

Doijema M. te Achlum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

8380 833-2 

24-08-1841 
Rauwer- 

       derhem  

Doijen en Pruimers te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Doijen en Pruimers te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en 
sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen 

van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Doijer & Brugman  te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Doijer & Pruimen te  Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand 

Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 
1840 (5) 

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Doijer & Pruimen te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 
1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 

(6) 

8285 615-2, 19 

19-06-1840 

Doijer & Pruimen te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 
met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

Doijer & Pruimen te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden 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) 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Doijer & Pruimer te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand 

Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 
1840 (8) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Doijer & Pruimers te Zwolle 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) 

8280 526-1, 7 
22-05-1840 

Doijer & Pruimers te Zwolle als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 31 
22-05-1840 

Doijer & Pruimers te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 

Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Doijer & Pruimers te Zwolle uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 21 

22-05-1840 

Doijer & Pruimers te Zwolle uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en 

Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 26 

22-05-1840 

Doijer & Pruimers te Zwolle uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd 

met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) 
complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 2 

22-05-1840 

Doijer & Prumers te Zwolle als uitvoerder  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 8-2 
19-06-1840 

Doijer ….? te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Doijer ….? te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Gemeente Harlingen 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) 

6060 501 

18-07-1820 

Doijer A. Leeraar der Doopsgezinden  aan de Joure , hij meent aanspraak te hebben op het genot van  de Kinderschool en 

academigelden enz. enz. jaar 1820 (3) 

9921 22              20-
10-1882 

Doijer Antonie Commissaris van Politie te Leeuwarden 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Doijer en Pruijmers te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Doijer en Pruimer te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Doijer en Pruimer te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Schoterland 

Doijer en Pruimers te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Harlingen 

Doijer te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke 
dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn 

en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_29 
20-07-1841 

Doijers & Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius 
Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Doijers & Pruimers te Zwolle Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_31 

20-07-1841 

Doijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman (L.G.) 

van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van 
ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 

1841 (6) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Doijes Frin, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  

Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met 
Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5) 

9725 Deel 2 

30-07-1892 

Doir Ameland 2e Kapitein op Prins Willem komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 
no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6866 02-02-1825 6-

1-A 

Dojema Mink Jakobs, Boer te Hitzum hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de ambtenaar van de 

administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Berg van der ….?   voorgedragen als Bij Schatter enz. jaar 1825 (4)   

6298 
 

141 
12-03-1821 

Dok Douwe  Hendriks   huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een 
document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland,  voor enz. 

enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6840 36-A  

blz. 41 
22-04-1824 

Doken Feike J. Schoenmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6019 81 
05-02-1817 

Dokkum ---- 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 (13) dossier (48) 

5711 3 

28-08-1902 

Dokkum ? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de 

invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 
betalen jaar 1902  (32) 



6830 18-A blz. 19 

21-01-1824 

Dokkum A. J. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 

document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Dokkum A. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_17 

20-07-1841 

Dokkum A. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand 
juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hemelumer 

Oldephaert 

       en 
Noordwolde 

Dokkum A. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

Noordwolde 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, 17 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Dokkum A. te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Dokkum Abe te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6085 763 

13-08-1822 

Dokkum---- Beernink M. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 1822.=   wegens vernieuwing der bestrating over de Oude 

Zijl te Dokkum, jaar 1822 (2) 

5999 417 
01-05-1815 

Dokkum de oprit van de Hoge of Klaarkamster brug  over de trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum zig in een gevaarlijke staat 
bevind enz. enz. jaar 1815 (2) 

6027 694 

07-10-1817 

Dokkum----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als gecommiteerden van  van 

de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de Quel de Zwemmer van Dokkum 
tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704.  jaar 1817 (5) 

6830 18-A blz. 21 

21-01-1824 

Dokkum J. F. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 

document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 
1824 (3) dossier (45) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Dokkum J. W. te Koudum 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) 

6084 696 
22-07-1822 

Dokkum Jelle Fokkes arbeider te Molkwerum verklaard dat hij aan het strand heeft gevonden en opgeborgen een Vries Bootje 
gebrandmerkt met het wapen van een Leeuw en een letter P.  enz. enz. wordt ook in genoemd Haer v.d. D. B. en Campens Nieuwland 

van enz. jaar 1822 (2) 

6029 899 

20-12-1817 

Dokkum Jelle Fokkes oud 29 jaren, Arbeider wonende te Molkwerum in huring no. 24, welke verklaard dat hij den 24e deze maand 

heeft ontdekt een Joltje enz. jaar 1817 (2) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Dokkum L. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/17 

20-09-1841 

Dokkum L. te Warns, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in de maand 

Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

3572 1 

31-01-1810 

Dokkum---- Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa  gedrukt door Werff 

van der S. IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7) 

6407 198-1+8-9 

04-05-1816 

Dokkum Olke Jelles 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) 

8386 951/7 

25-09-1841 

Dokkum---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in 

de kerken jaar 1841(1) 

6830 18-A blz. 19 

21-01-1824 

Dokkum S. L. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

5997 282 
25-03-1815 

Dokkum---- Steenbarster brug gelegen over de vaart van Dokkum naar Stroobos onderwerp vernieuwing van dez brug jaar 1815 (2) 

6062 637 

16-09-1820 

Dokkum---- Stoet T. K.  een handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp  het onderhoud van het kanaal  van 

Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1820 (2) 

6245 399-61 
10-05-1814 

Dokkum ter Janneke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dokkum----- 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   



6028 810 

13-11-1817 

Dokkum van  Hendrik G. 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Dokkum van Beitske, 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Dokkum van Fokje, 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Dokkum van Hendrik G. , 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Dokkum van Hendrik G., 120 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 

1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Dokkum van Jacob G., 51 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 

1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Dokkum van Jacob staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van 

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

6870 17-03-1825 

12-A  

Dokkum van Jan W. Winkelier te Harlingen  Onderwerp: een procesverbaal aan hem gegeven en er wordt aan hem een transactie 

aangeboden om vervolging te voorkomen wegens enz. enz. jaar 1825 (3) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Dokkum van Taeke W. , 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) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Dokkum van Taeke W., 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) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Dokkum van Wiebrandus J., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

9180 989 

20-05-1915 

Dokkum----- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot  enz. enz. enz. tevens een grote 

tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915  ( 43) 

6045 224 

07-04-1819 

Dokkum---- Wielinga Oeds Bonnes , aannemer en zijn borgen Bumalda Gerrit Ulbus en Wind Gosse  Doedes. Onderwerp; 

aanbesteding van de Reperatieen en Onderhoud, Metsel en Timmerwerk behorende tot het  kanaal Dokkum naar Stroobos,  jaar 1819 

(2) 

9134 1556 
21-11-1883 

Dokkum Woudpoortsbrug---- Ley G.  vroeger zeeman en Engels verstaande: onderwerp het betalen van bruggeld door een Engels 
schip wat hij vertaalde , dat ze 10 cent te weinig betaalde ook op de terugweg, het kwam tot een handgemeen, er werdt met scherp 

geschoten en de geneesheer Boer de A. H. behandelde  enz. enz. jaar 1883 (3) 

6056 218 
27-03-1820 

Dokkum,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord 
Braband jaar 1820 (2) 

6245 365 

06-05-1814 

Dokkum, een document over de Lange Pijp aldaar Onderwerp: renovatie van de  funderingen  onder de geprojecteerde Contreforten 

van genoemde Lange Pijp,  een bestek en voorwaarden en een tekening jaar 1814 (29) 

6669 415-e  
23-10-1817 

Dokkum, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger  en  Secretaris van de Stad  Dokkum,  
jaar 1817 (2) 

8224 1216-14, 7 

29-11-1839 

Dokkuma Pieter Jochums in de  Gemeente Tietjerksteradeel is Loteling bij de Nationale Militie ligting 1834 een verzoek van de 

Kommanderende Officier bij de Hoofdadministratie van het Regiment Lanciers de Luitenant Kolonel het betreft zijn militie paspoort 
en zijn functie enz. jaar 1839 (4) 

8177 329/7 Dokkum-----Bergen van  A. H & zoon Klokgieters te Midwolda (Onderwerp; Levering Klokkespel Dokkum). Jaar 1839 

6087 975-11 

19-10-1822 

Dokkumer Ee---- is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die belasting 

betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

6087 975-17 
19-10-1822 

Dokkumer Ee---- Uitterdijk Klaas Aukes is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de 
Dokkumer Ee die  belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

5664 40 

19-09-1903 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Openbaar Personen Vervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-09-1903 

3583 20 en 21 

28-09-1871 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de 

verleende vergunningen  tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren 

enz. jaar 1871 (7) 

3600 13 
20-06-1878 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle 
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen 

informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier 

(22) 

5662 26 
03-06-1880 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880 

3600 2 

03-02-1873 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 

gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 
1873 (14) 

3600 3 

13-03-1874 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 

gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 
1874 (13) 

5664 29 

16-04-1903 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 



5664 37, 3 

01-04-1910 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

3583 20 en 21 

28-09-1871 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de 

verleende vergunningen  tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren 
enz. jaar 1871 (7) 

3600 13 

20-06-1878 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle 

stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen 

informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier 
(22) 

5662 26 

03-06-1880 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880 

3600 2 
03-02-1873 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 

1873 (14) 

3600 3 
13-03-1874 

Dokkumer Stoomboot Mij. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 

1874 (13) 

9134 1046 
28-07-1883 

Dokter Abe Hij staat op een document als aanbeveling voor Veldwachter in de gemeente het Bildt met personalia en aanmerkingen 
i.v. met  het  vertrek van Feenstra Otto  die eervol ontslag is toegekend wegens zijn benoeming in Menaldumadeel enz. jaar 1883 (4) 

6643  753 

4e blz. van 

kolommen 
11-09-1815 

Dokter Anne Geerts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 

vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) 

dossier (9) 

6273 803-5 

17-09-1816 

Dokter ASnne Geerts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 

jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

9126 1016 
21-06-1879    

Dokter C. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger 
Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  

en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met 

vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. 
Jaar 1879 (7) 

8308 1082-4 

31-10-1840 

Dokter F. G.  van beroep Korenmolenaar te Lieve Vrouwen Parochie het betreft een proces verbaal wegens vervoer Rogge in 10 

zakken enz. jaar 1840 (3) 

8356 328-4 
03-04-1841 

Dokter F. G. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele 
Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de 

regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

8307 1053/3 
23-10-1840  

Dokter F. G.,  Molenaar te Lieve Vrouwenparochie een  proces verbaal 1e Jaar 1840 

8383 894-5 

09-09-1841 

Dokter F. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande 

regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

6850 16-A  
04-08-1824 

Dokter Feike Gerbens Korenmolenaar te Vrouwenparochie een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring 
wegens het aanwezige graan in de molen jaar 1824 (2) 

6080 283 

20-03-1822 

Dokter Feike Jans---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van 

Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen 
dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6) 

7983 260 

260/11 

14-03-1837 

Dokter Freerk Douwes Ameland Buitenlandsch Zeevarende jaar 1837 

9126 1016 

21-06-1879    

Dokter G. C. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  

enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van 
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan 

eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

9725 Deel I   

Blz. 2 
00-00-1861 

Dokter Gerrit 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 
(2) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Dokter Gerrit J. , Logementhouder  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan 

het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens 

een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, 

Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van 

Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in 
deze index) enz. jaar 1848 (21) 

3575 4 

18-11-1878 

Dokter Gerrit St. Annaparochie Eigenaar Veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 

1878 (3) 

9725 Deel I   

Blz. 3 

00-00-1861 

Dokter Gerrit, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 

1861 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 6 

00-00-1863 

Dokter Gerrit, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 

1863 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 10 

00-00-1864 

Dokter Gerrit, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 

1864 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 14 

00-00-1865 

Dokter Gerrit, 8e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 

info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 172 

00-00-1897 

Dokter Hendrik ,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

6654  372 blz. 2 

09-08-1816 

Dokter Hendrik Egberts 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 

Dokter Hendrik Egberts 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 180   

00-00-1898 

Dokter Hendrik,  1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 72 

00-00-1874 

Dokter Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 

(2) 

6081 436 
29-04-1822 

Dokter J. de weduwe---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. 
Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de 

boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  

Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  
Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7) 

6060 480 

06-07-1820 

Dokter J. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Dokter J. G. te Vrouwenparochie 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 424-9          

25-05-1821 

Dokter Jacob G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 
Dossier met alle namen (15) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Dokter Jan Amsterdam Dantzig Kapitein op de  Maria Geertruida (Schiermonnikoog) jaar 1840 

9181 1751 
06-10-1915 

Dokter Jan gehuwd met Hibma Grietje,  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) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Dokter Jan Gerbens St. Annaparochie Snikschipper met zijn handtekening, 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) 

6383 72 
23-04-1814 

Dokter Jan Gerbens te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

9184 27 

08-01-1917 

Dokter Jan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de 

maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

   

6426 63 

09-02-1818 

Dongen van Petrus---- Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Nauta Eeltje volgens verklaring van de Chirurgijn Popta  niet in staat is om zig op het Stadhuis te 

Leeuwardebn te melden en van Dongen van Petrus zich te Coevorden bevindende in activen dienst is geen bewijs ingekomen enz. jaar 
1818 (1) 

6424 609 

10-12-1817 

Dongeren v. Antoon 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. Brugman Johannes 22 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) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Donia G. A. Hennaarderadeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de 

Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van 

vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

6830 18-A blz. 19 
21-01-1824 

Donia J. G. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 
gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 

document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Donia J. J. (firma Donia & Comp.) te Ried 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-v 

17-07-1839 

Donia J. J. te Ried 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) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Donia R. T.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

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



8199 729/5, 290 

Bladzijde 6-v 

17-07-1839 

Donia R. T. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 

personen die Patentplichtig  waren (76) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Donia T. R.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 10-v 

17-07-1839 

Donia Thomas R. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Donia W. S.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

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

6830 18-A blz. 29 

21-01-1824 

Donker Jan R. 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) 

6840 36-A  

blz. 40 

22-04-1824 

Doodinga Lammert G. Slagter van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Dooijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, 

Grietman van Oostdongeradeel  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) 

8375 708-5_41 

20-07-1841 

Dooijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) 

Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van 

de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8381 841/10-C 
26-08-1841 

Dooper, Luitje Johannes, Een staat van Miliciens dienende  in het Alg. Depot Landmacht no. 33,  waarin vermeld de namen van 
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6840 4-A 

15-04-1824 

Doorenbos Willem en Rypkema T. T. Onderwerp Rijksschatter ontvank Oldeboorn. (2) Jaar 1824 

6840 36-A  
blz. 21 

22-04-1824 

Dorhout Gjalt Sipkes Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  
blz. 21 

22-04-1824 

Dorhout Gjalts Ypes Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Dorhout Hendrik de weduwe Rentenierske, 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) 

8375 708-5_20a 

20-07-1841 

Dorhout W. G. te Warga staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 

6840 36-A  

blz. 24 

22-04-1824 

Dorhout Ype de weduwe Rentenierske, 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Dorn Anton 782 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) 

6830 4-A 

15-01-1824 

Dornseiffer W. F.---- Schaaij van H. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij te Rotterdam bij 

den Slappengang des Koophandels aldaar is  en dat hij enz. verder vermeld  in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan het 
Departement van Binnenlandsche zaken de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht en de Heer Westenkamp A. te Leeuwarden  jaar 1824 

(8) 

6830 5-A 
15-01-1824 

Dornseiffer W. F.---- Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot 
eersten Commies of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft voor 

deze post bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in een brief van 

de Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3) 

6422 461 

29-09-1817 

Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat Boer de Auke Sjoerds wegens het niet uitschrijven van hem enz. jaar 1817 (1) 

6424 641A 

08-12-1817 

Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat Bleker K. A. te Wartena mij heeft geïnformeerd dat hij reeds op de 5e dezer ontslag enz. jaar 1817 (1) 

6421 382 

27-08-1817 

Douma (Douwe Jans)  in leven gehuwd met Sijens Grietje---- Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde wordt 

vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende haar request (=aanwezig)  dat zij als Turfschippersche, 

dat haar zoon Douma Reinder geloot heeft voor de Nat. Mil.  maar dat haar zoon in zijn beroep voor haar volstrekts onmisbaar is en 
zij een plaatsvervanger wil aanstellen maar dat enz, jaar 1817 (3) 



6421 409 

10-09-1817 

Douma (Douwe Jans) in leven gehuwd met Sijens Grietje---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf 

Westeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe 

Douma (Douwe Jans) te Noordwolde moeder is van zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf 

hebben  en één dochter bij een van hun medevaart terwijl nog twee andere zoons met de requestrante  en een dogter oud 12 en een 
zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen dat de jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2) 

6420 362  

29-07-1817 

Douma ….?  Assessor van Smallingerland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  

dat Roos de Douwe zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e augustus  enz. jaar 1817 (2) 

6424 617 
18-12-1817 

Douma † in leven gehuwd met Grietje Sijen---- Sijen Grietje weduwe Douma te Noordwolde Een request  dat haar zoon Douma 
Reinder  loteling van de jare 1817 en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van 

Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (3) 

6424 609 
10-12-1817 

Douma A. P. 11 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) 

6834 12-A 

20-02-1824 

Douma Aafke Rinzes---- Douma Anskje Douwes verzoekt in een request vrijstelling wegens ener boete wegens het te laat aangeven 

van de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes te Bergum . dit is een antwoord op zijn request waaruit blijkt dat zij de dochter is van 

eene vooroverledene zuster van de overledene van enz. jaar 1824 (3) 

6834 12-A 
20-02-1824 

Douma Anskje Douwes verzoekt in een request vrijstelling wegens ener boete wegens het te laat aangeven van de nalatenschap van 
Douma Aafke Rinzes te Bergum . dit is een antwoord op zijn request waaruit blijkt dat zij de dochter is van eene vooroverledene 

zuster van de overledene van enz. jaar 1824 (3) 

5665 01-02-1881  
akte  

99 t/m 105 

Douma Bauke, Berkenpas Abraham, Swart Ale, Jong de Hendrik, Schippers wonende te Menaldum , Onderwerp:  o.a. een 
aankondiging van hun dienst met drie schepen van  Menaldum op  Leeuwarden en Franeker , wat ook in een advertentie  (1 stuks 

aanwezig in het dossier)  staat aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers 

worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (9) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Douma D. J. te Oudega 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) 

8375 708-5_26b 
20-07-1841 

Douma de weduwe te Ee 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) 

8197 708-2+3 
11-07-1839 

Douma Douwe Jans---- Douma Jan Jans en Douma Douwe Jans Turfschippers te Noordwolde een procesverbaal opgemaakt door de 
commiessen Wiersma Roelof en Hazelhoff Jan Joachim van Belastingen te Dragten terzake overtreding Art. 1 wet op regt patent dat 

zij met hun vaartuigen geladen met Turf de schepen gebouwd als z.g.n. Rijnsche Aak maar dat enz. een compleet dossier jaar 1839 

(18) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 42 -v 

17-07-1839 

Douma Douwe te Oudega 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) 

8375 708-5_26d 
20-07-1841 

Douma G. J. te Anjum 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) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Douma H. 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) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Douma H. W. te Oostermeer 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 41-v 
17-07-1839 

Douma Izaak te Rottevalle 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) 

6419 311 

19-07-1817 

Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat 

Roos de Douwe geboren 06-12-1794 zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten niet tot de loting enz. 
jaar 1817 (1) 

6425 13 

07-01-1818 

Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 

1818 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Douma J. te Rottevalle 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Douma Jan Gatzes 151 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant 
Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen 

welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

8197 708-2+3 
11-07-1839 

Douma Jan Jans en Douma Douwe Jans Turfschippers te Noordwolde een procesverbaal opgemaakt door de commiessen Wiersma 
Roelof en Hazelhoff Jan Joachim van Belastingen te Dragten terzake overtreding Art. 1 wet op regt patent dat zij met hun vaartuigen 

geladen met Turf de schepen gebouwd als z.g.n. Rijnsche Aak maar dat enz. een compleet dossier jaar 1839 (18) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29 

17-07-1839 

Douma Jentje A. te Teroele 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Douma Klaas Douwes 13 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6-v 
17-07-1839 

Douma M. G. te Nijkerk 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) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Douma M. G. te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6424 617 

18-12-1817 

Douma Reinder---- Sijen Grietje weduwe Douma te Noordwolde Een request  dat haar zoon Douma Reinder  loteling van de jare 

1817 en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (3) 

6421 382 
27-08-1817 

Douma Reinder---- Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde wordt vermeld in een brief van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken betreffende haar request (=aanwezig)  dat zij als Turfschippersche, dat haar zoon Douma Reinder geloot heeft 

voor de Nat. Mil.  maar dat haar zoon in zijn beroep voor haar volstrekts onmisbaar is en zij een plaatsvervanger wil aanstellen maar 
dat enz, jaar 1817 (3) 

6421 409 

10-09-1817 

Douma Reinder---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde moeder 

is van zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf hebben  en één dochter bij een van hun medevaart 
terwijl nog twee andere zoons met de requestrante  en een dogter oud 12 en een zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen dat de 

jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2) 

6424 609 
10-12-1817 

Douma S. J. 10 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Douma Sible 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) 

8375 708-5_26a 
20-07-1841 

Douma te Nijkerk (fr)  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) 

8375 716-3_2b 
22-07-1841 

Douma van Joh’Albertus 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) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Douma W. W. te Oostermeer 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) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Douma W. W. te Oostermeer 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) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Douma W. W. te Oostermeer 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) 

6840 36-A  
blz. 18 

22-04-1824 

Douwe Bouwe een Arm man 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) 

8375 716-3_3B 
22-07-184 1 

Douwe van Johannes Albertus, 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Douwes A. 27 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 

Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8375 708-5_26a 

20-07-1841 

Douwes J. te Ezumazijl staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6840 36-A  

blz. 33 
22-04-1824 

Douwes Jelle de weduwe Landbouwer  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

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

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Douwes L??kje Zietzes 347 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative 
Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  

Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6420 367 
09-08-1817 

Douwes Luitje Sietze---- Vliegers Bauke Egers plaatsvervanger voor Douwes Luitje Sietze te Hindelopen wordt vermeld op een 
Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 3 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en 

zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3) 



6836 21-C 

09-03-1824 

Douwes Sijmen Jans te Harlingen staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op den 1e maart 1822 

niet onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Douwes te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 

van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 
biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Douwes Trijntie Boerin van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der 

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

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A blz. 1 
22-04-1824 

Douwma D. F. Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Douwma Douwe Franze 167 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 

met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de 

Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Douwma G. L. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Douwma Gerben 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Barradeel 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 (5) 

6422 493 

16-10-1817 

Douwma Isaak---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Menno Coehoorn van Scheltinga  Luitenant Colonel en de Majoor Boelens van Lijnden Frans 
Godard Aijso tevens de Luitenant Kwartiermeester Douwma Isaak uit de nominative staat van Officieren en dat enz. jaar 1817 (1) 

6840 36-A blz. 1 

22-04-1824 

Douwma Jantje T. Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag 

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

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6424 584 

02-12-1817 

Douwma R. 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6836 11-A 

04-03-1824 

Douwma te Woudsend  Brander aldaar over den dienst van 1823 en daarbij een afwijking van de wet hebbende ontdekt doorwelke 

enz. jaar 1824 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Douwma W. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6424 584 

02-12-1817 

Douwsma W. 9 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 
Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

8375 708-5_13 
20-07-1841 

Doyema M. te Hitzum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

8197 697-16_2 

09-07-1839 

Draai van der Lieuwe Oebeles wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 

depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. 
jaar 1839 (4) 

6830 20-C 

16-01-1824 

Draaisma A. staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, bij welke 
Schutterij en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8) 

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Draaisma Hille E. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8375 716-3_1A 

22-07-1841 

Draaisma Hiltjeis is opgenomen als Wees 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 vestigings onderhouds vervangings en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde 

Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6424 609 
10-12-1817 

Draaisma Jan R. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6830 18-A blz. 27 
21-01-1824 

Draaisma Jochum 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Draaistra H. 41 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 



Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

6830 14-A 

19-01-1824 

Drabbe ….?---- Joustra J. te Dokkum vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Drabbe ….? ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende   dat het ongeval niet van dien aard geweest is en dat er niet afgebroken hoeft te worden maar 
dat het ongeval plaats heeft gehad in een bergplaats van dranken enz. jaar 1824 (3) 

8375 708-5_13b 

20-07-1841 

Draisma J. te Achlum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 

Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

6840 3-A 

15-04-1824 

Drayer Minke A. geb. Janum 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) 

6420 341 
09-08-1817 

Drent Egbert Wiegers---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob* 

lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst  en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan 
aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de 

Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Drenth J. T. 4 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 
Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

6424 609 
10-12-1817 

Dreunhuizen B. 6 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) 

6419 287-C 1e  
Bataillon 

28-06-1817 

Dreves A. 897 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 

Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6422 478 

04-10-1817 

Driesen A.---- Lijcklama a Nijeholt (T. M.) Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken dat namens  Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van  Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg is 

benoemd als Hoofd Officier Sloet van Oldmetenberg en  de Heer Tuttel verder de Majoor Driesen A. enz. jaar 1817 (1) 

8375 708-5_18 
20-07-1841 

Driesen van K. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman 
van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_29 
20-07-1841 

Driesen van R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) 
Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_34 
20-07-1841 

Driessum v. E. te Heerenveen staat als uitvoerder van 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Driest A. M. 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 

Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Driesum v. E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq 

van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_31 
20-07-1841 

Driesum van E. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W. 
Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_27c 

20-07-1841 

Driesum van E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) 

Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten 

van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  
Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_39a 

20-07-1841 

Driesum van E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman 

van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en 

sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

6424 609 

10-12-1817 

Driezum Ringer P. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8375 708-5_28 

20-07-1841 

Driezum van E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van 

Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  
Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore 

van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6840 36-A  

blz. 41 
22-04-1824 

Drijver Rinske Y. Boerenarbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Drijver Ysk H. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 



kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6424 584 

02-12-1817 

Drint H. 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 
Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

6419 290 

04-07-1817 

Droge J. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige 
Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der 

gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der 

Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., 
Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6) 

6419 293 

02-07-1817 

Droge J. ---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was 
getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., 

Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2) 

8375 716-3_2d 
22-07-1841 

Dronrijp Margrietje 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) 

8375 716-3_3D 
22-07-184 1 

Dronrijp Margrietje, 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) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Dros Jan Geerts 17 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Drost J. J. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 38-v 
17-07-1839 

Drost L. J. de weduwe te Haske 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) 

6830 23-D 

16-01-1824 

Druten van Johan---- Nellius Frederik Christiaan is benoemd tot Ontvanger te Sneek in plaats van de heer Druten van Johan die is 

overleden wordt vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur 

betreffende  dat er gedurende het laatste vierendeels van het jaar 1823 verandering zijn gedaan enz. jaar 1824 (2) 

6420 371 

22-08-1817 

Dubblinga Daniel---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat. Mil. van den dienst is vrijgesteld uit hoofde 

van de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor zijn moeder als onmisbaar is.volgens de verklaring van 
Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend (=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus J. H. President Burgemeester 

van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7) 

6421 438 
03-09-1817 

Dubblinga Daniel---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verklaringen zijn afgegeven door Feersma J. voor Dubblinga Daniel en dat deze als 

onmisbaar voor zijn moeder enz. jaar 1817 (2) 

6840 7-A 

20-04-1824 

Ducker Berent, Onderwerp het ontvangen van een brief met enig geld van het Winschoter Trekveer met het veroek af te geven enz. 

jaar 1824 (4) 

6421 402 

08-09-1817 

Duif Heere Klazes---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde daar Duif Sijbren Heeres buiten de Juredictie dese Grietenij valt heb ik aan de vader Duif Heere Klazes de 

lastgeveing woordelijk voorg lezen enz. jaar 1817 (2) 

6419 301 
18-07-1817 

Duif Here Klazes x Sijbrens Holk---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. 

en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent 

te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar 
opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede 

van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe 

Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe 
van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon 

heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans 

wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen 
deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 18-v 
17-07-1839 

Duif J. IJ. te Ballum 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. 16-v 
17-07-1839 

Duif J. U. te Ballum 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) 

6830 18-A blz. 31 

21-01-1824 

Duif Jan Dirks 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Duif Sijbren 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Hemelumer Oldeferd 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) 

6420 343 

29-07-1817 

Duif Sijbren Heeres---- 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) 

6421 402 
08-09-1817 

Duif Sijbren Heeres---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde daar Duif Sijbren Heeres buiten de Juredictie dese Grietenij valt heb ik aan de vader Duif Heere Klazes de 

lastgeveing woordelijk voorg lezen enz. jaar 1817 (2) 

6421 443 
28-09-1817 

Duif Sijbren Heeres---- 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  heeft door 

de executeur van Hooren de vader van Duif Sijbren Heeres  wijl de loteling te Hindelopen werkt doen aanzeggen dat de loteling zich 

moet melden op enz. jaar 1817 (1) 

6420 335 

08-08-1817 

Duif Sijbren Heeres te Koudum, dat Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de nodige last aan de Looteling schriftelijk heeft laten exploiteren dat hij op donderdag 14 

augustus moet melden enz. jaar 1817 (2)  

6419 301 
18-07-1817 

Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is 
zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft 

dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 

te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een 
Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  

die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris 

Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes 
Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks 

die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd 

zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra 
E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9) 

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Duiff W. S. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een 
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

8197 703-2 

10-07-1839 

Duin Reemt Wijers en Bakker Anne Gerrits Boer te Nijland wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten is deze 

bij de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (4) 

8197 703-2 

10-07-1839 

Duin Reemt Wijers en Bakker Anne Gerrits Boer te Nijland wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten is deze 

bij de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (4) 

8197 703-1 
10-07-1839 

Duin Reemt Wijers rustend Leeraar wonende te Leeuwarden en Miedema Freerk Meintes Boer te Lutkewierum wegens het houden 
van een bijeenkomst van de z.g.n. Separatisten is deze bij de regtbank behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde 

bijeenkomst enz. jaar 1839 (6) 

6836 33-B 

11-03-1824 

Duinen van Johannes---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans en 

Ruiter de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van Holwert willen 
ons beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3) 

6423 541B 

16-10-1817 

Duinker Fred’k Olphets * 00-12-1795 z.v. Duinker Olphert en Boer de Sijtske 10 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat 

vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6423 541B 

16-10-1817 

Duinker Olphert---- Duinker Fred’k Olphets * 00-12-1795 z.v. Duinker Olphert en Boer de Sijtske 10 is zijn volgnummer geboorte en 

zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve 
Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat 

van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6423 541B 
16-10-1817 

Duinker Olphert Kapitein op het Schip de Zaanvliet 10 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y. 
President  

Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 

nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Duis Johannes 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) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Duis Johannes, 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Dum?ry Jozef 481  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) 

6424 609 
10-12-1817 

Dumaré S. W. 49 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) 



6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Duren v. Klaas Winkelier 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. 38 

22-04-1824 

Durks Lolke D. Koopman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Durks S. L. te Grouw 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 5 

17-07-1839 

Durksz S. L. te Grouw 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Dusselaar H. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6830 24-D 

16-01-1824 

Dussen van Ids Gijsberts wegens zijn benoeming tot Grietenij Ontvanger afstand gedaan als lid van de Grietenijraad wordt vermeld in 

een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur betreffende  dat er gedurende het 

laatste vierendeels van het jaar 1823 verandering zijn gedaan in de Grietenij Leeuwarderadeel enz. jaar 1824 (2) 

5665 14-04-1881  

akte  

262 t/m 264 

Duursma D. D. Boekhouder  fa. Stoomboot “Dragten”,  maakt bekend in een handgeschreven brief die hij  ondertekend  en een 

advertentie  (waarop een Zeilboot staat afgebeeld) en een folder (waarop een stoomboot staat afgebeeld  en een aanplakbiljet  waarop 

een stoomboot) dat de Zomerdienst van Dragten naar Leeuwarden en Dragten naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. en de 
Winterdienstregeling vanaf 3 October enz. jaar 1881 (3dossiers) (13) 

5665 14-04-1881  

Akte           

216 t/m 218  

Duursma D. D. Secr. Boekhouder Stoomboot “Dragten”,  maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend  en een 

advertentie  (waarop een Zeilboot staat afgebeeld) en een folder (waarop een stoomboot staat afgebeeld  en een aanplakbiljet  waarop 

een stoomboot) dat de Zomerdienst van Dragten naar Leeuwarden en 

5665 14-04-1881  

akte  

285 t/m 287 

Duursma D. D. Stoomboot “Dragten”,  maakt bekend in een handgeschreven brief die hij  ondertekend  en een advertentie  (waarop 

een Zeilboot staat afgebeeld) en een folder (waarop een stoomboot staat afgebeeld  en een aanplakbiljet  waarop een stoomboot) dat 

de Zomerdienst van Dragten naar Leeuwarden en Dragten naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. en de Winterdienstregeling 
vanaf 3 October enz. jaar 1881 (3dossiers) (13) 

6424 584 

02-12-1817 

Duursma E. J.  31 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Duursma L. S. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5 

17-07-1839 

Duursma P. D. te Dragten 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) 

8375 708-5_27c 

20-07-1841 

Duursma P. te Dragten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman 

van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn 
en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  

Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 41-v 

17-07-1839 

Duursma Pope D. te Drachten 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) 

8375 708-5_27a 

20-07-1841 

Duursma R. E. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert 

Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6425 23 
08-01-1818 

Duyn van der Gouverneur van Zuidholland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat 
Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. welke ofschoon hij zijnh verlofpas had moeten over te geven aan de Burgemeester van 

Brielle enz. jaar 1818 (2) 

8381 841/10-154 

26-08-1841 

Dwingersma Marcus Izaac Levy, Een staat van Miliciens dienende  in het 8e reriment infanterie  waarin vermeld de namen van 

soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (2) 

3700 23-C 

nrs. 21 - 26 

04-02-1837 

Docter Frans IJdes, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

3700 28-C 
04-02-1837 

Dijkstra Bonne Sytzes, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54 der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar 
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Doesen van Jan 462 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) 

6418 248-b 3e bat 1e  

blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Doesen van Jan 462 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 

afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie 
Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 



6421 407 

04-09-1817 

Duin van Nicolaas * 19-04-1775 Dordrecht wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met 

een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel 

slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6422 456 

25-09-1817 

Duuren van Pieter * 12-11-1781 Leyden wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met 

een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel 
slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 

legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Dilhagen Joannes geb. 15-07-1784 Arnhem ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden 
reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, 

haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6424 607 
11-12-1817 

Dulon Christiaan * 13-07-1789 Dordrecht wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met 
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel 

slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6425 22 

10-01-1818 

Dwars Steven * 15-09-1792 Wijhe wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een 

opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht 

gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 

legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3) 

6421 407 
04-09-1817 

Dupont Antonij * 01-11-1793 Bergeik wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een 
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht 

gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten 

einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun 
signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6424 602 

09-12-1817 

Dirks Jan * 1-6-1795 te Amsterdam wordt vermeld in een document Nationale Militie Ligting van het Jaar 1818 welke niet tot de 

primitive oprigting der nat. Mil. behooren en na hunne inlijving op den voet enz. regt op vrijstelling hebben verkregen en mitsdien 
ontslag verlangen met een lijst met 10 kolommen informatie enz. jaar 1817 (6) 

6424 602 

09-12-1817 

Duval Pierre * 1-8-1796 te Brussel wordt vermeld in een document Nationale Militie Ligting van het Jaar 1818 welke niet tot de 

primitive oprigting der nat. Mil. behooren en na hunne inlijving op den voet enz. regt op vrijstelling hebben verkregen en mitsdien 

ontslag verlangen met een lijst met 10 kolommen informatie enz. jaar 1817 (6) 

6423 541G 

25-10-1817 

Dirks Renske---- Bakker Oeke Gerlofs * 02-10-1796 z.v. Bakker Gerlof Everts en Dirks Renske 8 is zijn volgnummer, hij staat 

vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 

ondertekende brief aan deGouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6869 02-03-1825 

19-C 

Doekes Mayke---- Veen van der Doeke Jans geboren te Ee 13-02-1797 van beroep Soldaat 6e afd. 1e Batt. Wonende te Groningen 

zoon van Rinzes Jan (overl.) en Doekes Mayke (werkvrouw) enz., Onderwerp: Militie en dat hij niet heeft geloot in 1817 in de 
Gemeente Kollum enz. jaar 1825 (4) 

6423 541B 

16-10-1817 

Dor?ens….? Douwe---- Dor?ens….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en 

zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve 

Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat 
van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6423 541B 

16-10-1817 

Dor?ens….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat 

vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6423 541A 

07-11-1817 

Dirks Rienk---- Bosch Jan Martens * 4 mei 1798 zoon van Bosch Marten en Groot de Trijntje staat vermeld op een Nominative Staat 

met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend 
aan boord van de Catahrina  met als capitein Dirks Rienk enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 

17-10-1817 

Donama Auktje Douwes---- Zee v.d. Douwe Tjerks * 23-05-1798 z.v. Zee v.d. Tjerk Jannekes en Donama Auktje Douwes 4 is zijn 

volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve 
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative 

Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van 

de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6423 541B 
16-10-1817 

Duinker Olphert ---- Duinker Sijmon  * 21-11-1798 Duinker z.v. Duinker Olpherrt en Freerks Sijtske 1 is zijn volgnummer hij staat 
vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6423 541B 

16-10-1817 

Duinker Sijmon  * 21-11-1798 Duinker z.v. Duinker Olphert en Freerks Sijtske 1 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een door 

Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke 
van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Dintheer Johan Jacob * 28-03-1801 SulgenC. Turgau;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met 

briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, 
mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en 

het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8033 1276-15 

27-06-1838 

Doesburg van Jan, Lancier Regiment Lanciers no. 10,  * 20-02-1803 Tiel,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige 

Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo 
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 



6830 17-C 

15-01-1824 

Dönz Georg geboren te Luzein op 23-11-1805, en inwonende bij zijn oom te Sneek onderwerp; dat hij hier in de  Nationale militie 

moet maar….enz. o.a. zijn ouders leven nog en wonen  in Zwitserland. Jaar 1824 (5) 

6870 15-03-1825 

32-C 

Doekes Antje ---- Schouman Doeke * 25-10-1806 te Dockum van beroep Watermolenaarsknecht zoon van Schouman Harmen en 

Doekes Antje , zijn Nominative staat met al zijn personalia en opmerkingen en aanwijzingen enz. jaar 1825 (5) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Dirks Willem, Fuselier 1de regiment  infanterie * 23-11-1810 Ottersum,  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) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Dirkse Simon, Fuselier Alg. dep. Der landmagt no. 33 * 08-07-1811 Loon op Zand,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , 
zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6623 43 

07-08-1813 

Dijkstra Hendrik Wijtzes, 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) 

6623 43 
07-08-1813 

Dijkstra Pieter Wijtzes, 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) 

8199 725-24 
17-07-1839 

Djurrema Djurre Djurres * 26-01-1814 Dokkum staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, 
die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, 

vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem 

gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5) 

8345 79-33 
25-01-1841 

Dinte van Arnoldus, Fuselier 2e afdeeling Infanterie * 30-06-1815 Oefelt,  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) 

8259 94/11, 144 

28-01-1840 

Dijkstra Pieter Cornelis * 15-02-1817  Matroos op de Kenau  Hasselaar jaar 1840 

8047 260, 4839 
02-06-1837 

Dikkes Broer Theodorus  * 23-04-1818 Matroos op de Tweelingen jaar 1837 

8376 744/15-10 

30-07-1841 

Docter Jacob Douwes * 05-08-1822 , met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de 

Triton (4) 

8350 167-13 
18-02-1841 

Dijkstra Klaas Pieters  * 15-08-1822 wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatier zoals geboorte, ouders enz. 
genaamd Staat van Personen die zich voor de Nationale Militie niet hebben doen inschrijven tijdens zij daartoe zijn verpligt geweest 

zoon van Dijkstra Pieter Simons en Hendriks Janke ook een extract geboorte akte aanwezig  enz. jaar 1841 (7) 

8350 167-13 
18-02-1841 

Dijkstra Pieter Simons---- Dijkstra Klaas Pieters  * 15-08-1822 wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatier zoals 
geboorte, ouders enz. genaamd Staat van Personen die zich voor de Nationale Militie niet hebben doen inschrijven tijdens zij daartoe 

zijn verpligt geweest zoon van Dijkstra Pieter Simons en Hendriks Janke ook een extract geboorte akte aanwezig  enz. jaar 1841 (7) 

8373 661/2 
07-07-1841 

Dijkstra Pieter geboren 16-08-1822 een Extract uit het stamboek van de onderofficieren en manschappen 9e regiment infanterie. Met 
gegevens zoals ouders, zijn signalement zijn veldtochten, waar gediend enz. enz. jaar 1841 (2) 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Dobbinge Johannes Cremer Reink * 29-10-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen 

Matroos op de Jacoba (4) 

6871 28-03-1825 
54 en 56-C 

Dijkstra Aulke Wijbes † 10-08-1824 te Gorredijkhij staat op een document als achterblijvende verlofganger van de Militie ontstaan 
door een misvatting bij het bestuur enz. jaar 1825 (4)    

6869 03-03-1825 

2-A   

Docters van Leeuwen A. H. ---- Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 

zijn aangewezen zijn de landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse die 

voorgesteld worden enz. Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau J. J. en dat 
de Landmeter Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7) 

8375 716-3_1C 

22-07-1841 

Donia Jacob Pieters 02-06-1831 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) 

8375 716-3_1C 

22-07-1841 

Dirks Fokje 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 

kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document 

zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de 

Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1C 
22-07-1841 

Dirks Jetske 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document 

zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de 

Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1L 
22-07-1841 

Drijfhout Pieter 26-07-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document 

zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de 
Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1J 

22-07-1841 

Draaijer Christina 01-01-1835 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) 

8060 286/10692 

07-12-1837 

Disney H. B. Londen Kapitein op de Union 07-12-1837 

8060 286/, 10693 Disney H. B. Londen Kapitein op de Union 08-12-1837 



07-12-1837 

8061 1308/17 

286/11358 

28-12-1837 

Disney H. B. Londen Kapitein op de Union  28-12-1837 

8061 1308/17 
286/11357 

28-12-1837 

Disney H. B. Londen Kapitein op de Union 28-12-1837 

8375 716-3_1Q 
22-07-1841 

Droogsma Anna 17-03-1838 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) 

8119 174 
1051/12 

24-10-1838 

Disney H. B. Kapitein op de Northam 24-10-1838 

8128 174,1225/6 
10-12-1838 

Disney H. B. Engeland Kapitein 10-12-1838 

8174 273/28, 286 

12-03-1839 

Disney H. B. Amerika Kapitein Schip de Union 12-03-1839 

8187 493/7, 174 

13-05-1839 

Disney H. B. Kapitein 13-05-1839 

8223 1215/15, 

286 
02-12-1839 

Disney H. B. Engeland Kapitein op de Union  02-12-1839 

8264 179/10,286 

20-02-1840 

Disney H. B. Engeland Kapitein op de Union 20-02-1840 

8312 286, 
1167/19 

25-11-1840 

Disney H.B. Kapitein op de Northam  25-11-1840 

8315 254, 

1231/13 
14-12-1840 

Disney H. B. Amsterdam Schipper op de Union 14-12-1840 

8315 254  

1231/13 
14-12-1840 

Dixon Robert Amsterdam Schipper op de Lamb 14-12-1840 

8383 891-7 

09-09-1841 

Dijkstra S. F., Zoetemelk door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene Maandstaat tot 

het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. 

enz Jaar 1841 (4) 

9186 24 

03-01-1918 

Dijkstra Hendrik * 22-06-1892 Weerdingermond Politiedienaar te Leeuwarden jaar 1918    (3) 

   

6871 29-03-1825 
16-A 

Dijkstra D. betaling voor Smid en Slotemakerswerk in 1824 F. 51.90 enz. jaar 1825 (4) 

8199 725-13 

17-07-1839 

Drekman Enne---- 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Doezen van Jan 88 is zijn volgnummer en  Leeuwarden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 

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

6424 609 

10-12-1817 

Dronrijp Jan 94 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon 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) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Dokkum, omgeving Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters 

van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen 

van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, 
Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, 

Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, 

Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 

6424 584 

02-12-1817 

Dijksma Jan 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel bij het Bataillon Artillerie 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) 

6417 211 

15-05-1817 

Dijksma Jan 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon 

Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie 
van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Feikje Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 



3701 6-D 

03-02-1842 

Dijkstra Trijntje Ruurds, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 5-D 
nrs. 16-17 

10-02-1842 

Dijkstra Femma Elisabeth, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Dijkstra Jacob Tjallings, Lancier 1ste regiment lanciers * 11-02-1817 Utingeradeel,  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) 

6014 519 

17-08-1816 

Dijkstra D. voor Reparatien, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het bedrag  

op enz. jaar 1816 (1) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Dijkstra Ruurd Rinderts, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Dijserinck Boudewijn, Dragonder, Reg. Dragonders no. 5 * 28-03-1816 Middelburg,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , 
zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Dokkum Regering Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters 

van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen 

van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, 
Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, 

Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, 

Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 
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