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Invt. Akte Toegang 11 ** 
  ‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn Samensteller van deze Index. 

8375 716-3_1i 

22-07-

1841 

J??derkop Barteld 29-04-1840 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) 
3590 68 

17-09-1874 

Jaalsma ….? ---- Lemster-Groninger-Veendammer  Stoombootreederij N.V.  Visser Jan Siemens Lemmer  en Koe de Hylke 

Lemmer Directeuren van de schroefstoombootdienst  van Groningen op Amsterdam via Sloten, Woudsend, IJlst, Sneek en de 
Lemmer en dat geen der ondernemers Jaalsma ….? en Hoff van der ….? Aan hun verlichting voor ene borgtocht enz. jaar 1874 

(15) 

6407 198-1+4-5 
04-05-1816 

Jaamer Marten Paape 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) 

5990 607 

03-08-1814 

Jaanda S., De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en  

Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen enz. jaar 1814 (3) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Jaans Bauke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort 

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

1815 (5) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Jaans Sjamke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het 
tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. 

jaar 1815 (5) 

6100 1192-19 
26-11-1823 

Jaansma G.W.----- Hornstra A. K.  en Jaansma G.W. zij zijn als Schatters  over 1824 te Koudum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Jaar de H. Medecine Docter te Luik, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2) 

6276 1102-19 
18-12-1816 

Jaarda ….? 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) 

6055 80 
03-02-1820 

Jaarda ….? hij word genoemd als  ontvanger en een voordracht enz. enz.  en de verdeling van taken enz. jaar 1820 (4) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Jaarda J. 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) 

6251 1123 

18-11-1814 

Jaarda S. Ontvanger die een mandaat enz.   Onderwerp: de tekorten wegens de Landmilitie en nog openstaande rekeningen ten 

gunste van Jager P. M., Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum, Rinsma Rinze Lamerts, Meer van der Geert Feyes, 
Hoelstra Tomas T. ,Mr. Timmerman te Bergum enz. jaar 1814 (3) 

6089 1186          

21-12-1822 

Jaarda S. te Akkerwoude,  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) 

6072 581 
17-07-1821 

Jaarda S. te Bergum en Oostermeer staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door 
de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6089 1186          

21-12-1822 

Jaarda S. te Bergum,  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) 

6017 766 
20-12-1816 

Jaarda S.---- Tinga Douwe Jans te Suameer betreft in beslag genomen goederen en verkoop daarvan door de Ontvanger Jaarda S. 
der Directe Belastingen te Oostermeer  jaar 1816 (4) 

5996 151-a  1e rij  

20-02-1815 

Jaarda Simon hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van 

Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6099 1066 
31-10-1823 

Jaarda Simon te Akkerwoude, 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) 

6833 9-A blz. 7 

09-02-1824 

Jaarda Simon te Bergum en Ackerwoude, 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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Jaarda Simon te Bergum, 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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Jaarda Simon, Controle Bergum Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde 

gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10) 

5988 490 
22-06-1814 

Jaarda Simon, hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden 
beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit 

van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6090 7 
02-01-1823 

Jaarda….?---- Bruinsma A. Hij verzoekt ontslag als Ontvanger der Belastingen te Giekerk en er wordt voorgedragen voor 
professionele waarneming van genoemde plaats  de heer Jaarda die heden als Ontvanger der Belastingen te Bergum en 

Akkerwoude. Enz. jaar 1823 (1) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 7>> 

Jaarsma A. G. 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 
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27-08-1839 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) 

8361 423-7 

30-04-1841 

Jaarsma A. W. Commies 3e klasse hij wordt verplaatst naar Baard en Wetering van der C. R.  naar Leeuwarden  enz. jaar 1841 (4) 

8308 1070-8 
107-149 

28-10-1840 

Jaarsma A. W. 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) 

8199 725-1_8 

17-07-

1839 

Jaarsma Adriaan Willem---- Goedemoed Hielke Hendriks en Jaarsma Adriaan Willem Commiesen bij 

de Directe Belastingen en Horst ter Marcellus de post hebbende aan de wacht bij de Hoeksterpoort enz. 

het betreft invoer van 2 fusten inlandsch gedistilleerd van de firma Ruitenschild R. naar Bleeksma P. 

G.  enz. jaar 1839 (5) 
7977 158-6, 24 

14-02-1837 
Jaarsma Arjen Doedes te Lemsterland, 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) 

9465 Deel 2, 48 
31-10-1866 

Jaarsma Auke Adams te Rien, Beurt en Veerdienst van Rien naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).   

6868 17-02-1825 
5-A 

Jaarsma C. C.---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de 
Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7) 

6868 17-02-1825 

5-A 

Jaarsma C. C.---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de 

Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7) 

6101 1315 
18-12-1823 

Jaarsma D. A. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6089 1206 

28-12-1822 

Jaarsma D. A. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren 

die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 

enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8) 

6628  825 blz. 2 

23-05-1814 

Jaarsma D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 

eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 

executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie 
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6830 18-A blz. 

19 

21-01-

1824 

Jaarsma D. 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) 
6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Jaarsma Doede Arjens, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 

gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 

Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

6383 43 
30-04-1814 

Jaarsma Douwe Jans---- Bank van der Anne Sijbrens heeft voor de Militie het nummer 374 getrokken maar als remplacant  gaat 
voor hem in dienst Jaarsma Douwe Jans enz. jaar 1814 (1) 

6628  825 blz. 3> 

23-05-1814 

Jaarsma Douwe staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene 

commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie 
worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der 

Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6089 1206 

28-12-1822 

Jaarsma F. W. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren 

die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 
enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8) 

9725 Deel 2  

Blz.31 
00-00-1881 

Jaarsma G. ,  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 Zee- miliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 

6628  825 blz. 2 

23-05-1814 

Jaarsma G. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 

eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 

executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie 
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6089 1199 blz. 20  

26-12-1822 

Jaarsma G. W.  te Koudum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters 

der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6388 69         04-
10-1814 

Jaarsma G. W. 1e Luitenant bij de 3e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm 
omdat deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd 

in tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5) 

6076 869 
10-11-1821 

Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben een schriftelijk rapport ingediend (dit 
uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde voor de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de Pastorije van Oudega  en dat het voorgewende gevaar niet 

dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als noch aan te wijzen enz. verder een document dat verschenen ten 
huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk bevonden wierde ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde 

gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met en benevens de Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de 

Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie enz.  en dat zij de onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de 
Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. A.,Namens de Floreenplichtigen Bergstra 

Johannes Jacobs, de Grietman Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, en de secretaris Kuijper Hendrik  

jaar 1821 (10) 



6830 16-C 

15-01-

1824 

Jaarsma G. W. Assessor van de gemeente Hemelumer Oldefaert en Noordwolde ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Schotanus Anne Wiegers die ook een brief ondertekend 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als fuselier Nationale Militie als verlofganger te 

Hemelum dat hij verzoekt ontslagen te worden enz. jaar 1824 (4) 
9725 Deel 2  

Blz.19 
00-00-1879 

Jaarsma Geert , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.23 

00-00-1879 

Jaarsma Geert 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 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.39 

00-00-1882 

Jaarsma Geert,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.25 

00-00-1880 

Jaarsma Geert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

6393 151 
08-03-1815 

Jaarsma Gerben Willems  en Boer de Cornelis Bouwes het betreft arresten wegens verschuldigde belastingen en er wordt verzocht 
door de ontvanger Tresling ….? te Koudum de in beslag genomen goederen te mogen verkopen enz. jaar 1815 (1) 

6393 139 

01-03-1815 

Jaarsma Gerben Willems Erfgezetene onder Koudum geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij gesommeert en met 

ezecutie bedreigt blijkens  bijlage sub A en B.van zes guldens en tien stuivers terzake van door hem geleverde paarden aan de 
Fransche Armee in den jare 1812 enz.door de Deurwaarder Executant Quarré R.  en de Schoolmeester  Tresling F. zich noemende 

Ontvanger jaar 1815  (3) 

6248 783-D 

00-08-1814  

Jaarsma Gerben Willems van beroep Huisman en Floreenontvanger oud 36 jaar, Huisman oud 20 jaren hij verklaart in een 

document dat de zogenaamde Sijmke Wal te Koud. Jaar 1814 um  altoos gehoord hebbende dat deze wal voor de bewoners van 
de grote straat enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (14) 

6864 60-C-24 

13-01-1825 

Jaarsma Gerben Willems, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Jaarsma Gerrit Th. te Nieuwland 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 424-16         
25-05-1821 

Jaarsma Gerrit Thijssen 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 

Jaarsma Gerrit Tijsses  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 

Jaarsma Gerrit Tijsses, 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) 

6073 619 
01-08-1821 

Jaarsma Gerrit Willems uit zijn handen ontvangen de som van dertig guldens betrefende >>>>> Haer van Campens Nieuwland D. 
B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd 

aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de 

Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie 
aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de 

Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma 

Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, 
Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep 

Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en 

Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan 
de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (1) dossier (9) 

8373 674/25 

10-07-1841 

Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als opzigters bij de aanleg van 

wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2) 

8379 815-12 
19-08-1841 

Jaarsma H. J.---- Dekker J. K. te Marssum en een handgeschreven brief met  handtekening  van Terpstra Auke Broers mr. 
Grofsmid te Marssum  een procesverbaal  van waardering en berekening der schadeloosstelling voor de onteigening ten behoeve 

van de weg Leeuwarden Harlingen , de opzichter deze weg is Jaarsma H. J.. enz. jaar 1841 (2) 

8386 949/9 

25-09-1841 

Jaarsma H. J. Opzichter, onderwerp een schadeloosstelling voor vergraven putten enz. jaar 1841 (1) 

8376 

 

736/6 

28-07-1841 

Jaarsma H. J. Opzichter.  Onderwerp; aanleg van de weg Leeuwarden Harlingen jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jaarsma H. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

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

1000 namen (132) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 3>> 

27-08-1839 

Jaarsma J. D. te Koudum 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) 

8373 674/25 

10-07-1841 

Jaarsma J.D., .---- Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als opzigters 

bij de aanleg van wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2) 

6073 619 

01-08-1821 

Jaarsma Jan Dirks   ---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) 

van der,, Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs 
van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig 

guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , 

Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede 
afschrift met  andere getuigen zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte 



Jelgers ook Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan 

Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke 

Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  

van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11) 

6073 619 

01-08-1821 

Jaarsma Jan Dirks---- Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en 

Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf 

Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum 
ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  

Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma 

Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een 
akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als 

ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks 

Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar 
wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad 

Workum enz. jaar 1821 (9) 

8308 1071-8 
29-10-1840 

Jaarsma Jan Durks wonende te Koudum, Kat Age Abes te Leeuwarden zij worden vermeld in een document van de Minister van 
Binnen;landsche zaken betreffende de aanleg van de weg van  Leeuwarden naar Harlingen en  de verbetering van de weg van 

Marssum tot de Langhuisterweg enz.  jaar 1840 (5) 

6628  825 blz. 3> 

23-05-1814 

Jaarsma Jan en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 

executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie 

Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7 

17-09-1839 

Jaarsma K. O. 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) 

6069 279-A 

09-04-1821 

Jaarsma Klaas T. , 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) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Jaarsma Klaas Tijsses, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 

gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 
Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Jaarsma Korn’s O. 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 111 

00-00-1891 

Jaarsma L. , 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. 112 

00-00-1892 

Jaarsma L. 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 1892 (2) 

3700 43-B 
03-02-1836 

Jaarsma Lipkjen Jarigs†, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 108 

00-00-1891 

Jaarsma Louw 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 117 
00-00-1892 

Jaarsma Louw 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 79 
00-00-1889  

Jaarsma Louw 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 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 69 

00-00-1888 

Jaarsma Louw naar Timor,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Jaarsma O. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6034 398 

30-05-1818 

Jaarsma O. C. 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) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jaarsma O. 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) 

6248 696 

13-07-1814  

Jaarsma O. K. ---- Hoeksra Reinder Jans. in qlt. Als Administrerend Armvoogd  van den dorpe Ternaard  , hij heeft deze post 

aanvaard op 17 Mei j.l. maar  vond dien met bezwaard met aanmerkelijke schulden aan de leveranciers  enz.  de heer Jaarsma O. 
K. heeft geweigerd de post van adjunct Armenvoogd te aanvaarden  enz. enz. ook heeft men nog 4 personen en wel Koopmans R. 

F?. , Postumus R, Hellema D. A. en Hesling I?. J. deze personen aarzelen om enz. enz. verder worden er genoemd Alberts Dirk  te 

Hantum ,  Jaar 1814 (3) 

6248 695 
02-08-1814  

Jaarsma O. K.---- Hoekstra R. J. in qlt als administrerende Armvoogd van den Dorpe Ternaard, Schrijft en ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland en heeft deze post op 17 mei j.l. aanvaard maar vondt die bezwaard met aanmerkelijke schulden 

xoo van leverantiien van Kleed en voedingswaren en men heeft tot adjuct Armvoogd van hem verkozen Jaarsma O. K. die 

weigert den post te aanvaarden en verder nog 4 personen n.l. Koopmans R. T., Postumus R., Hellema D. A. en Hesling S. J. enz. 
enz. jaar 1814 (3) 



6082 453 

03-05-1822 

Jaarsma Oege C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6248 763 

20-08-1814  

Jaarsma Oege Cornelis Landbouwer van beroep, ---- Hoekstra R. J. ,  Hij heeft zijn post als Armvoogd aanvaard en met 

merkelijke schulden van jaren bezwaard heeft gevonden  enz.  en zijn Adjunct Armvoogd is gestemd Jaarsma Oege Cornelis die 
weigerd de post te aanvaarden enz. enz.  en bij meerderheid van stemmen Koopmans R. T. , Posthumus R.,  Stellema D. A. en 

Hesseling S. J. om overeenkomstig den Dorpsbehoeften enz. enz. jaar 1814 (5) 

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Jaarsma S. A. de weduwe te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

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

geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 8>> 

17-09-1839 

Jaarsma S. O. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt 

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

5982 1752 
13-12-1813 

Jaarsma S. S. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Hitzum die op 7 december 1813 nog 
nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 

1813 (12) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jaarsma S. S. 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) 

6101 1315 

18-12-1823 

Jaarsma T. W. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

8308 1070-8 
21-63 

28-10-1840 

Jaarsma T. W. 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) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Jaarsma Tijs Arjen, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 

gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 

Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

6840 36-A  

blz. 37 

22-04-

1824 

Jaarsma Tijs 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) 
6711 248 blz. 4 

07-09-1822 

Jaarsma Tijs Wybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 

ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven 
beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, 

Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6711 248 blz. 5 
07-09-1822 

Jaarsma Tijs Wybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 
ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven 

beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, 

Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6101 1311  

16-12-1823 

Jaarsma Tijs Wybrens te Heeg, 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) 

6711 248 blz. 3 
07-09-1822 

Jaarsma Tijs Wytzes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 
ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven 

beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, 

Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Jaarsma W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6071 467 

07-06-1821 

Jaarsma W. J.  en Buma Ruurd beide borgen voor Wiggerts S. ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  Slaperdijk  te 

Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van het gepachte met 
naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met interessante aanmerkingen 

jaar 1821 (3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 9 

17-09-1839 

Jaarsma W. K. de weduwe te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6034 398 

30-05-1818 

Jaarsma W. 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) 

6277 77-c-6 

21-01-1817 

Jaarsma Willem C. de weduwe zij 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) 

8350 184-11, 5 

23-02-1841 

Jaarsma Willem Jans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der 

ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5) 

6034 398 
30-05-1818 

Jaarsma Wybr. Th. 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) 

6277 30-15 
09-01-1817 

Jaarsma Wybren J. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jaarsma Wybren Tijsses, 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 

Jaarsma Wybren Tijsses, 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 424-16         
25-05-1821 

Jaarsma Wybren Tyssen 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) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Jaarsma Wybren Tysses, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 

gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 
Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Jaarsma Y. J. 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 bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3) 

9184 993 
28-07-1917 

Jaasma  Wybe * 30 maart 1885 Leeuwarden Veldwachter te Leeuwarden  (3) 

9487 728 1e afd. 

05-06-1918 

Jaasma Bouke Oegstgeest Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter  te Doniawerstal (4) 

9414 187             
21-07-1914  

Jaasma Bouke te Leiden, 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 734 

27-04-1916 

Jaasma Bouke te Oegstgeest, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9921 22              20-

10-1882 

Jaasma W. J., Politiedienaar 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) 

6383 58 

02-04-1814 

Jaastra te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen 

hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement 
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8356 324-18, 3 

03-04-1841 

Jackeles Dirk† (Mr.) hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 

Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter 
betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5) 

8356 308-23 

29-03-1841 

Jackles Dirk (Mr)  betreffende het vervullen van het ambt van Griffier bij het Kantongeregt te Bolsward wegens zijn overlijden 

enz. jaar 1841 (3) 

6393 144 
25-02-1815 

Jackles Dirk thans gedesigneerd als Sergeant bij de Compagnie Schutterij van Bolsward wordt benoemd tot 1e Luitenant  van de 
2e Compagnie Schutterij in Bolsward in het arrondisement Sneek i.p.v.  Diermen van Evert enz. Jaar 1815 (3)   

8197 687-17_3 

06-07-

1839 

Jackles Dirk vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van 

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

6034 398 
30-05-1818 

Jackles P. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Jackles Pien Jackle  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

9187 908 

06-07-1918 

Jacob Arend Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1) 

9186 10 

03-01-1918 

Jacob Ida Caroline Vrouw van Groen A. , 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 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Jacob Rinses---- Haak v.d. Jacob Rinzes bij de West Indische Troepen  in dienst getreden 15-11-1822 ook bekend onder de naam 

Pater van der Haak, en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses jaar 1825 (1) 

6632  
 

1235+1251 
+ 1285 

06-10-1814 

Jacob T. B. S?---- s’Jacob T. B.  Commissaris van het District Rotterdam ondertekend een brief aan de Commissaris van het 
District Leeuwarden, Hoeven Ter …. Directeur van het Instituut op Feijenoord  te Rotterdam het betreft een brief over de armen 

en de gestichten enz. jaar 1814 (6) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Jacoba Auke 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) 

6020 136 
03-03-1817 

Jacobaparochie St., de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 
Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) 

beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

6384 19 
26-05-1814 

Jacobi C?. T. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als 
Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en 

Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 

incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --
Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

6397 694 

29-07-1815 

Jacobi de, Majoor is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> 

Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde 

militairen enz. jaar 1815 (8) 

6294 342-5 

13-04-1819 

Jacobi F. ----Thomij J. Sergeant van het detachement 8e Afdeling Eerste en derde Bat. Nat. Mil. De ondergetekende Agent van 

Kazernering Jacobi F. verklaard te heben ontvangen 12 gulden en 95 cents voor verstrekte Huisvesting en Voeding van 37 
Onderofficieren en Manschappen van 1 tot 2 Maart 1819 enz. jaar 1819 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

Jacobi Harmen, 942 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 



21-05-1824 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) 

6243 191-12 

06-03-1814 

Jacobi J. , 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) 

6624 163 

01-02-1814 

Jacobi J.---- Es van P. Constructeur, komt voor in een document ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als 

onderwerp de opgave door hem  aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3 
gedesarmeerde Fransche Brikken,  ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig beklaagd 

over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode Jacobi J.  en de  

kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz. jaar 1814 (8) 

6403 32 

18-01-1816 

Jacobi Jacob---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen  en Conradi A. J. ondertekenen een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende Auditeur  en 

Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij benoemd enz. jaar 1816 (1) 

6658 575 blz. 4 

25-11-1816 

Jacobi Jacob staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over 

de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs 

de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6243 191-21 
06-03-1814 

Jacobi Jacob, 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) 

6242 114 

19-02-1814 

Jacobi Jelle , door zijn impotentie als Stadsbouwmeester of Architect is deze functie vacant geworden  jaar 1814 (2) 

6397 670 

15-06-1815 

Jacobi Majoor Regiment Hussaren no. 6  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) 

6861 7-A 

10-12-1824 

Jacobi Parochie St., 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) 

6658 575 blz. 4 

25-11-1816 

Jacobi Reinder staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 

over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of 

langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6388 23 
01-10-1814 

Jacobi Reinder Tijsses, de chef van het 10e Bataillon Landstorm. Arr. Heerenveen heeft hem voorgedragen als lid van de 
Krijgsraad verder wordt genoemd zijn functie (rang) enz. jaar 1814 (3) 

6097 787 

18-08-1823    

Jacobiparochie---- Sint Jacobiparochie Onderwerp: de financien vor het onderhoud van de kerk door de Kerkvoogden enz. enz. 

jaar 1823 (3) 

6097 707 
01-08-1823    

Jacobiparochie---- Sint Jacobiparochie, Onderwerp: het  opmeten van  Sint Jacobiparochie enz. jaar 1823 (2) 

6632  1310 

19-10-1814 

Jacobs ….? ---- Stegmans Catharina weduwe de Warm schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  met de allernodigste 

eerbied dat zij als Schoolhoudersche te Leeuwarden en dat zij gedurende een reeks van jaren aan de jeugd alhier met veel succes 
leezsen en schrijven heeft geleerd  ook tot veel genoegen van de ouders en volgens een verklaring van een 50tal der voornaamste 

inwoners, maar dat zij wordt verhinderd door de Schoolcommissie enz. en zij een meester moet nemen zoals bij anderen o.a. de 

weduwe Jacobs ….?, Mejuffrouw Semler ….? en Mejuffrouw Hennate ….?  dit document was ondertekend door Overveldt van 
S. J. (advocaat) enz. jaar 1814 (4) 

6633 1388 

09-11-1814 

Jacobs ….? de weduwe van ---- Loobry N. President van de Plaatselijke Schoolcommissie van Leeuwarden  ondertekend een 

document betreffende het request van  de weduwe Worm de ….? Schoolhoudersche  het bevreemde de commissie dat een 

Schoolvrouwe die niet tegenstaande  hare onbehoorlijke aanmatiging. Listige Ontduiking en hardnekkige  weerswtreving van de 
Wet verder genoemd de Heer Metz …? als lid der commissie en de Weduwe Jacobs die houd geen school  die voorheen door haar 

overleden man maar wordt nu gehouden door een geëxamineerde ondermeester  en de school vsan mej. Semler is eene Fransche 

School voor meisjes van allerlei jaren enz. jaar 1814 (5) 

6298 

 

66 

10-01-1821 

Jacobs …?---- Reinhert  ….? Kapitein van het schip vrouw Christina van Gent   vertrokken  vertrokken 20e september en te 

Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?  

Amsterdam  enz. enz. jaar 1821 (1) 

6645  896 
08-11-1815 

Jacobs A. A. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd 

enz. jaar 1815 (4) 

6026 595 
02-09-1817 

Jacobs Aaltje 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) 

6252 1179-57 
08-11-1813 

Jacobs Aant---- Janzen Jan in qlt. voor Jacobs Aant wedr te Hantum, 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) 

8309 1111-8 
09-11-1840    

Jacobs Abraham Hertog---- Jacobs Alexander Hartog wonende te Steenwijk tegen hem is door de commiesen Jacobs Dirk en 
Leeman Elias Philippus gestationeerd te Wolvega een proces verbaal van bekeuring opgemaakt  ter zake van het gemis van patent 



als Inlandsch Kramer bij de huizen met zijn waren rondventende maar dat hij eigenlijk heet Jacobs Abraham Hertog enz. jaar 

1840 (11) 

6073 659 

31-08-1821 

Jacobs Age Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe 

majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  
Jaar 1821 (4) 

6028 827 

20-11-1817 

Jacobs Alexander † (de weduwe) 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 Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3) 

8309 1111-8 

09-11-1840    

Jacobs Alexander Hartog wonende te Steenwijk tegen hem is door de commiesen Jacobs Dirk en Leeman Elias Philippus 

gestationeerd te Wolvega een proces verbaal van bekeuring opgemaakt  ter zake van het gemis van patent als Inlandsch Kramer 

bij de huizen met zijn waren rondventende maar dat hij eigenlijk heet Jacobs Abraham Hertog enz. jaar 1840 (11) 

6386 26 
18-08-1814 

Jacobs Anke---- Jappes Euke oud 23 jaar zoon van Eukes Jappe en Jacobs Anke wordt vermeld als Remplaçant van Coevoet Jan 
Tekeles te Bolsward wonende , op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e 

Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige 
Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6021 256 brief 

na no. 21 

12-04-1817 

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) 

6258 627-14 
21-06-1815 

Jacobs Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6251 1092 
09-11-1814 

Jacobs Antje---- Aukes Sjoerd wegens een jaar Kamerhuur ten dienste van Jacobs Antje enz, wordt vermeld in het Plan van 
quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 

hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

5997 307 
31-03-1815 

Jacobs Antje 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 

11 

6386 34, 35, 36, 37 

01-08-1814 

Jacobs Antje---- Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, dienende als 

plaatsvervanger van Koevoet Jan Takles (Tekeles) in het canton Bolsward  in afgelopen ongeschikt is bevonden als soldaat in het 
3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6869 02-03-1825 

17-C 

Jacobs Antje---- Keijma Jan Jansen oud 24 jaren fuselier bij de 8e afdeling 6e Comp. Depot Batt. N. Militie, zoon van Keijma Jan 

Jansen en Jacobs Antje omdat hij voor enige dagen alhier (Ameland) op den 10e februari te Hollum is overleden heeft de 
Grietman,  van de moeder zijn zakboekje ingevorderd enz. jaar 1825 (4) 

6833 27-A blz. 8 

06-02-1824 

Jacobs Antje 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 

6645  888 

12-11-1815 

Jacobs Antje weduwe Tuinder Johannes---- Assen van J. Schout van de gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende om het kind van Willems Joukjen gehuwd met Tuinder Jacob beide in het Tuchthuis geconfineerd ten 

spoedigsten te doen afhalen enz. en de kinderen in onegt geboren wonen nu bij Jacobs Antje weduwe van Tuinder Johannes enz. 
jaar 1815 (2) 

6256 353 

13-04-1815 

Jacobs Antje weduwe van Botinga Bote S.  te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en 

Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  
enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3) 

3700 15-C 

nrs 17 - 21 

04-02-1837 

Jacobs Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

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

ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

6252 1179-74 

08-11-1813 

Jacobs Ate wegens geleverd Stroo in de barak te Paezens, 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) 

6246 481, 13 
06-06-1814 

Jacobs Ate 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, 6 

06-06-1814 

Jacobs Ate, 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) 

6284 1119-25 

03-06-1817 

Jacobs Auke ontvangt wegens verwen en glazenmaken  aan de Districts Caserne te Ferwerd komt voor op : Rekening gedaan 

door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van 

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

6631 1066 

02-09-1814 

Jacobs Barteld 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Jacobs Bauke te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 



6288 309-5 

09-04-1818 

Jacobs Beerend  ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 

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

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Jacobs Beerent   ---- 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) 

6254 151 
06-02-1815 

Jacobs Benjamin , Tot opheldering van deeze post is dienende dat bij de acte van Transport met Jacobs Benjamin als verkoper der 
huizinge  , dat hij dit huis dadelijk zou verlaten tot gebruik der troepen te Wolvega maar enz. enz.  en een gebruik van een Turfhok 

eigen aan Wigeri van Edema R.  tot Mei 1811 enz.,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en 

Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10) 

6243 191-12 

06-03-1814 

Jacobs 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) 

6067 149 

20-02-1821 

Jacobs Chr. Gust: schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat van het in de maand october van 1819 op 

Ameland gestrande schip die Hoffnung op re reis van Stockholm naar Londen met als Kapitein Prahm Jacob dat hij gemagtigd is 
en verplicht is de afdoening te bevorderen enz., Jaar 1821 (3) 

8088 00-00-1794 Jacobs Claas X  Titie Piebes Turfschipper, jaar 1794 

6026 595 

02-09-1817 

Jacobs Cornelis 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) 

6378 50 

14-12-1813 

Jacobs Cornelis, Matroos van de 71e Equipagie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen dienst is geweest 

en nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen P?  de Russische 

Keizerlijke Overste enz. jaar 1813 (2) 

8308 1086-5 

02-11-1840 

Jacobs D. te Wolvega Commies der 2e klasse dat hij zijn examen als scheepsmeter zou kunnen afleggen zodra de controleur der 

Scheepsmeters de heer Haantjes ….? van beroep Scheepsmeterzich weder in deze Provincie mogt bevinden enz. jaar 1840 (3) 

6251 1142 

08-09-1814 

Jacobs Dieuwke weduwe Hermans wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft 

bekleed als lid van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten 
aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6) 

6026 595 

02-09-1817 

Jacobs Dirk----  Jans Antje weduwe van Jacobs Dirk 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) 

6069 

 

342, 6 

28-04-1821 

Jacobs Dirk aan hem wordt betaald voor het perceel no. 3 en wel  f. 120.= enz. hij wordt vermeld in een document Notule of 

Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de 

Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6069 

 

342, 5 

28-04-1821 

Jacobs Dirk aan hem wordt betaald voor het perceel no. 5 en wel  f. 150.=  enz. hij wordt vermeld in een document Notule of 

Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de 

Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

8309 1111-8 

09-11-1840    

Jacobs Dirk---- Jacobs Alexander Hartog wonende te Steenwijk tegen hem is door de commiesen Jacobs Dirk en Leeman Elias 

Philippus gestationeerd te Wolvega een proces verbaal van bekeuring opgemaakt  ter zake van het gemis van patent als Inlandsch 

Kramer bij de huizen met zijn waren rondventende maar dat hij eigenlijk heet Jacobs Abraham Hertog enz. jaar 1840 (11) 

6627 584, 1-2, 9 
30-04-1814 

Jacobs Dirk moet betalen wegens het Doodskleed over zijn vrouws Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang 
van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Jacobs Durk moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort 

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

6034 398 

30-05-1818 

Jacobs Eeltje te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8384 895/4 

10-09-1841 

Jacobs Eeske---- Greuzenberg Jacob Johannes geb. 17-01-1813 Logumer Vouwerk , Bakkersknecht onderwerp; Militie z.v. 

Greuzenberg Johannes en  Jacobs Eeske enz. enz. jaar 1841 (3) 

6633 1361 + 1370 

27-10-1814 
26-10-1814 

Jacobs Eijt Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van 

het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk 
voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6) 

6252 1169 

25-11-1814 

Jacobs Eit---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en 

Allingawier, alsoo door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester Coster en Voorzanger te 

Exmorra en Broersma Broer  Coster en Voorzanger te Allingawier, de gemelde bediening zijn komen te vaceren enz, was 

ondertekend door de secretaris van Tjerkwerd Boer de F. en Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5) 

6019 134 

28-02-1817 

Jacobs Eit een ordonnancie ten zijne gunste voor Gratificatie enz. jaar 1817 (1) 

6660 75 

03-02-1817 

Jacobs Eit verbrijzeld op het Borkenrif  Ameland Visser en redder van 7 personen  Twee Gezusters 

6028 827 

20-11-1817 

Jacobs Elske huisvrouw van Harms Luc. 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) 

6423 541G 

25-10-

1817 

Jacobs Etje---- Visser Jacob Folkerts * 13-12-1794 z.v. Visser Volkert Jacobs en Jacobs Etje 20 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 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) 
6404  85 

14-02-1816 

Jacobs Evert----  Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van  Hindelopen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld>> Nespe  H. Solliciteur te Amsterdam ondertekend een 



brief aan Z. M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jappers Aaltje weduwe van Idzes Jacob oud ruim 59 

jaren  hebbende 5 kinderen, 3 dochters en 2 zoonen  waarvan de oudste zoon uitlandig is zonder eenig naricht van dezelve te 

hebben  en haar dochters enz. en dat haar overgebleven zoon Jappers Evert haar eenigste kostwinner is en haar andere zoon Jacobs 

Evert geboortig van Hindelopen oud 30 jaar enz. jaar 1816 (6) 

6257 410-4 

28-04-1815 

Jacobs Evert Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden 

waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met 

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

6245 399-62 

10-05-1814 

Jacobs Fedde, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-63 
10-05-1814 

Jacobs Fedde, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6245 399-67 

10-05-1814 

Jacobs Fedde, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6630  1017B blz. 6 
22-08-1814 

Jacobs Femmigjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 

tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 5 

22-08-1814 

Jacobs Femmigjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 
(5) totaal dossier (22) 

6257 410-14 

28-04-1815 

Jacobs Floris 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) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Jacobs Fokke 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) 

6633 1361 + 1370 

27-10-1814 
26-10-1814 

Jacobs Folkert---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de 

Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven 
en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6) 

6243 191-22 

06-03-1814 

Jacobs Frans de weduwe 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) 

6256 313 

29-03-1815 

Jacobs Fredrik,  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) 

6394 257 

31-03-1815 

Jacobs G. 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Jacobs Geert 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) 

6261 878-5 

11-08-1815 

Jacobs Geert, 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) 

6630  1017B blz. 2 

22-08-1814 

Jacobs Geertjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 

van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde 

dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 
juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 2 

22-08-1814 

Jacobs Geertjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 

van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 

Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal 
dossier (22) 

6288 309-7 

09-04-1818 

Jacobs Gerben  ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 

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

6840 36-A  

blz. 48 

22-04-

1824 

Jacobs Gerbrig , 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) 
6246 481, 4 

06-06-1814 
Jacobs Gerlof de weduwe hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het 
benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de 

jare 1813 (3) dossier (32) 



6712 276 

00-00-1822 

Jacobs Gerrijt,  Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten 

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

6251 1061 

07-09 -1814 

Jacobs Gerrijt, 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) 

6017 780 
28-12-1816 

Jacobs Gerrit , gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventarie van gestrande of aangespoelde 
goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Jacobs Gerrit moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het 

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

6270 538 

21-06-1816  

Jacobs Gooikje   ---- Cuperus Rinke Folkerts Mr. Kuiper wonende te Stavoren en Jong de Hiltje Jelles huisvrouw van Postma 

Evert Deurwaarder bij de regtbank  , Jacobs Gooikes Huisvrouw van Douwes Okke enz. zij zijn schuldeisers van de Stad 

Stavoren enz. jaar 1816 (2)     

6633 1361 + 1370 

27-10-1814 

26-10-1814 

Jacobs Gosse Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen 

van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen 

stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6) 

3698 A-2 

07-10-1828 

Jacobs grietje, 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 1828 (5) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Jacobs Haaije de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie 

over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met 
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6426 97 

28-02-

1818 

Jacobs Hans---- Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jacobs 

Hans uit de Bildt is ingeschreven enz. jaar 1818 (1) 

6426 79 

17-02-

1818 

Jacobs Hans---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van Het Bildt ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hanzen Janke weduwe van Abes 

Jacob wonende te vrouwen Parochie  heeft ter mijne kennis gebracht dat haar zoon Jacobs Hans * 13-

09-1799 Boereknegt dat de vergeten inschrijving geen onwilligheid is geweest enz. jaar 1818 (1) 
6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Jacobs Hartog 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 

Jacobs Hartog 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 263 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jacobs Hartog Levij, 333 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) 

6383 81       
23-04-1814 

Jacobs Heerke te Tjummarum 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 1179-29 
08-11-1813 

Jacobs Hendrik te Engwierum op naam van Janzen J. . wegens intrest op Kapitaal van   f. 1499-17-, 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) 

6252 1218-20 
12-12-1814 

Jacobs Hendrik wegens het Transporteren van Bagage naar Buitenpost en enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. 
Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang 

als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

6294 282 
07-04-1819 

Jacobs Hendrik---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes 
Luitjen als gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den 

Dorpe Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en 

Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename 
verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz 

Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe 

Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6261 878-3 
11-08-1815 

Jacobs Hidde, 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) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Jacobs Hielke 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 
2_R. 

22-10-1814 

Jacobs Homme te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester 
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er 

een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Jacobs Isaak Levij, 175 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) 

6019 121 
25-02-1817 

Jacobs Itske 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 Boer van 

F. A. enz. jaar 1817 (3) 



8386 949/18 

20-09-1841 

Jacobs J.  te Hennaard,  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 Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jacobs J. te Hennaard 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) 

8280 517-11,  

34-36 
19-05-1840 

Jacobs J. 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) 

6866 01-02-1825 

7-C 

Jacobs Jacob---- Dijk van Wijbe Jacobs een aangifte tegen hem omdat hij heeft verzuimd de ligting 1824 te doen waar toe hij 

verpligt was omdat hij in 1805 geboren is ook aanwezig een Staat met 12 kolommen info.en  een extract doopbewijs van Jacobi 

Parochie 22-05-1805 en de 26e gedoopt zoon van Jacob Jacobs en Wiepkje Pieters jaar 1825 (5) 

6242 90 

04-02-1814 

Jacobs jacob te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  
dossier (23) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Jacobs Jakle te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6636 172 
21-02-1815 

Jacobs Jan---- Fockema N.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Kerkeraad van de 
Doopsgezinde Gemeente op het eiland Ameland bekend onder de naam van Jan Jacobs Gezinden  dat Reinders Jantje in leven 

wonende te Blija voornoemde gemeente heeft geconstitueerd tot hare erfgenaam en dat Rinia Anne Melis Huisman te Blija  

gemelde nalatenschap onder zich heeft en niet genegen is om enz. jaar 1815 (2) 

6633  1457 +1458 
laatste blad 

reglement 

19-11-1814 

Jacobs Jan St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in 
vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat 

zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun 

lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51) 

6641  562 

24-06-1815 

Jacobs Jan staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke op 

grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij geen 40 jaar in dienst zijn 

geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3) 

6383 111, 112 
06-05-1814 

Jacobs Jan ten zijne huize is de diefstal gepleegd----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma 
Pieters van Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters 

schandelijke bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als 

plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een 

complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder 

achternaam/patronym en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5) 

6257 410-11 
28-04-1815 

Jacobs 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) 

6243 245 

10-03-1814 

Jacobs Jan wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6252 1193-34 

29-11-1814 

Jacobs Jan zijn rekening wordt betaald wegens Militaire Transporten enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie 

Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

5999 516 

30-05-1815 

Jacobs Jan, ---- Zwiers Antoon  hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch  samen met Dijk van Pieter te , Weits 

Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus,  jaar 1815 (20) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jacobs Jan, 38 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Jacobs Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Jacobs Jans 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) 

6423 541B 

16-10-

1817 

Jacobs Jantje---- Vries de Jacob Sjoerds * 26-03-1798 z.v. Vries de Sjoerd en Jacobs Jantje 16 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) 

6840 36-A  

blz. 36 

22-04-

1824 

Jacobs Jauke Winkeliersche 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) 
6383 79       

23-04-1814 

Jacobs Jelle 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) 

3698 B-15 
nrs.  28-41 

15-02-1832 

Jacobs Jelske , 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) 

6640   544,22 
15-06-1815 

Jacobs Jeltje te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van 
Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6632 1262, 1e blz. 

kolommen 

03-10-1814 

Jacobs Jitske, 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Jacobs Jochum Jacob,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6026 595 
02-09-1817 

Jacobs Johannes 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) 

6257 410-14 

28-04-1815 

Jacobs Johannes 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) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Jacobs Johannes, Haarlem is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, 
Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, 

Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte 

waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) 
dossier (8) 

6418 248-A  

 12e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Jacobs Johannis 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) 

6627 610 

30-04-1814 

Jacobs Klaas ---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een 

door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas 
Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. 

jaar 1814 (6) 

6087 936 

11-10-1822 

Jacobs Klaas (de weduwe van) te Menaldum  van haar een reclamatie tegen te hoge aanslag wegens  haren Landerijen  en heeft zij 

tot taxateur benoemd Baarda Gerlof Sijbes wonende te Menaldum enz. jaar 1822 (1) 

6026 595 

02-09-1817 

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) 

6026 595 

02-09-1817 

Jacobs Klaas 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) 

6252 1179,19-20 
08-11-1813 

Jacobs Klaas te Nieuwezijllen wegens het logeren van 2 man Fransche Militairen in 1810, 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) 

6245 399-60 
10-05-1814 

Jacobs Klaas, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Jacobs L. te Blokzijl 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Jacobs Laurens 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) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Jacobs Lolkjen 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 

6242 90 

04-02-1814 

Jacobs Lolle te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6246 481, 6 

06-06-1814 

Jacobs Maeten, 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Jacobs Marcelis, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, 

Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, 
Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte 

waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) 

dossier (8) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Jacobs Marten 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 1179-20 

08-11-1813 

Jacobs Marten wegens het transporteren van een zieke soldaat van Paezens naar Dokkum, hij komt voor  op de Rekening van 

Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6246 481, 13 
06-06-1814 

Jacobs Marten 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) 

8288 682/8,  45 

08-07-1840 

Jacobs Meine Rotsterhaule Schipper 

6243 191-10 
06-03-1814 

Jacobs Michel, 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) 

6408 308 
26-08-1816 

Jacobs Michiel---- Olinjus J. H. President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. en  Taele Jan Jans, 

Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1) 

6383 78        
23-04-1814 

Jacobs Nanne 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) 

6423 541G 

25-10-

1817 

Jacobs Neeke---- Klein Gerrit Jacobs * 01-09-1798 z.v. Klein Jacob Gerrits en Jacobs Neeke 1 is zijn 

volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R.. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) 

Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 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) 
6264 1126 

15-11-1815 

Jacobs Oene , Meester Timmerman te Oldeboorn hij heeft geleverd Pieken voor de Landstorm en zijn rekening is nog niet betaald 

door de gemeente Makkum en dient een requeste in en de Schout schrijft aan de Gouveneur dat de rekening allezins billijk en 
overeenkomstig de waarheid is enz. enz. 1815 (3) 

6263 1037 

05-11-1815 

Jacobs Oene Meester Timmerman te Oldeborn wonende  dat hij voor diverse gemeente pieken heeft geleverd  waaronder ook 

Makkum  en   

dat  hij nog geen betaling heeft ontvangen en zijn financieele omstandigheden het niet enz. enz. jaar 1815 (3) 

6264 1126 

15-11-1815 

Jacobs Oene te Oudeboorn,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met 

hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jacobs Oepke 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) 

6857 31-A 

20-10-1824 

Jacobs Onne Gerrits Makkum Schip de Drie Gebroeders, jaar 1824  (1) 

9921 39 
21-10-1882 

Jacobs P.,  Politiedienaar te  Wolvega 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) 

6252 1193-22 en 

23 
29-11-1814 

Jacobs Pieter  zijn rekening wordt betaald wegens gedane diensten bij de  Fransche Miltairen enz.,  hij komt voor in een dossier 

betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6631 1130 

16-09-1814 

Jacobs Pieter (Wijlen)---- Wijtsma Otte Pieters onder Alligawier komt voor in een dossier betreffende een berigt van de 

Armvoogden van de Kerk van den Dorpe Exmorra dat voornoemde in de jare 1809-1810 en 1811 in ondehoud is voorzien  maar 
in de jare 1810 mede erfgenaam is geworden van zijn Grootmoeder Wiggers Grietje  overleden te Workum enz. Handgeschreven 

brief met handtekening van Otte Pieters Wijtsma te Exmorra z.v. Wijlen Pieter Jacobs en  Antje Pieters ook de Kerkvoogden 

Oneidis J. en Fenstra J. A ondertekenen een stuk Jaar 1814 (8) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Jacobs Pieter 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 

6284 1119-32 

03-06-1817 

Jacobs Pieter wegens het vernommeren van enige huizen te Nijkerk (Fr) ontvangt hij betaling komt voor op : Rekening gedaan 

door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van 
Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 

1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36) 

6252 1193-25, 26 

29-11-1814 

Jacobs Pieter zijn rekening wordt betaald voor de wasch voor de Caserne  te Munnekezijl  enz.,  hij komt voor in een dossier 

betreffende Administratie Belastingen uit het  disrtict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6252 1193-21 

29-11-1814 

Jacobs Pieter zijn rekening wordt betaald wegens gedane diensten als Gids bij de Fransche Militairen enz.,  hij komt voor in een 

dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6840 36-A  

blz. 13 

22-04-

1824 

Jacobs R. Naaister van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, 

Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6636  148 

11e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jacobs Reint Geert de weduwe 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Jacobs Riemken, 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) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Jacobs Roelof    ---- 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) 



6246 481, 5 

06-06-1814 

Jacobs Sijbe, 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) 

6626 487  blz. 16 
07-04-1814 

Jacobs Sije 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) 

3572 44-c 
26-08-1822 

Jacobs Sijne Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 1822 
(3) 

8257  65/2 

20-01-1840 

Jacobs Simme te Poppingawier, er is de nodige informatie ingewonnen omtrent de klagten van nhet verdrijven van voornoemde 

door het Roomsch Catholijk armbestuur aldaar enz. jaar 1840 (3) 

6261 878-4 
11-08-1815 

Jacobs Sipke de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie 
over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met 

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

6271 586-4 
01-07-1816 

Jacobs Sipke in leven gehuwd met Zuiderwerf Aaltje Douwes Weduwe van Jacobs Sipke 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) 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Jacobs Sipke 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 

Jacobs Sipke, 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) 

6423 541G 

25-10-

1817 

Jacobs Sippe---- Atkens Jan Cornelis * 27-01-1795 z.v. Jacobs Sippe (vader niet genoemd) 16 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 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) 
6636  188 

19-02-1815 

Jacobs Sjoerd 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) 

6026 595 
02-09-1817 

Jacobs Sjoerd 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) 

6246 481, 13 
06-06-1814 

Jacobs Sybe 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) 

6245 399-66 

10-05-1814 

Jacobs Sybren, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6026 595 
02-09-1817 

Jacobs 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) 

5986 238 
01-04-1814 

Jacobs Sytske 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 hij borg staat  enz. jaar 1814 (5) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Jacobs Sytze 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Jacobs Taede te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6026 595 
02-09-1817 

Jacobs Thijs 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 Vollenhoven  de heer 

Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6633  1432 
01-11-1814 

Jacobs Thomas ---- Hellinga Luitjen F., Ouderling ondertekend mede een brief dat zij ene missive hebben verzonden aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende het Traktement van de Predikant dat in de jare 1763 van de toenmalige  Heeren Staten 

enz.  Wiersma G. S.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende voorstaande enz. jaar 1814 (4) 

6864 7—A1-2 

10-01-1825 

Jacobs Tjamkje , Leeuwarden . onderwerp ; een staat van  het Mouvement der kleeding en ligging stukken  tevens een opgaven 

van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd vrouwenhemden in 
Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz.  ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24 december 1824 

ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en Weima Aagje 

Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag  enz.  jaar 1825  (3) 

6245 399-28 

10-05-1814 

Jacobs Tjimkjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6032 201 
24-03-1818 

Jacobs Tonnis, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 
20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de 

eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6419 284 + 294 

30-06-

1817 

Jacobs Trientje weduwe van Wielinga Luitzen Ypes---- Wielinga Jacob Luitjens ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie zoon van wijlen Wielinga Luitzen 

Ypes en Jacobs Trientje dat hij zig door onkunde niet heeft laten opschrijven voor de loting der Militie 

enz. jaar 1817 (5) 



6646  928 

03-12-1815 

Jacobs Trijntje  in leven huisvrouw van  Lieuwens A. het betreft een request van de Kerkvoogden van Nijehaske tot het 

accepteren van een legaat van 630 franken of f. 300.- bij legaat door Jacobs Trijntje   bij testament van den 22-11-1813 aan de 

Diaconen enz. jaar 1815 (3) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Jacobs Trijntje , 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) 

6872 01-04-1825 

13-A 

Jacobs Trijntje---- Atzes Jacob en Jacobs Trijntje voorheen egtelieden te Ackmarijp doch de laatstgemelde te Joure overleden den 

27-08-1824 de erfgenamen verzoeken verlenging van termijn tot inlevering der Memorie van aangifte der nalatenschap enz. jaar 

1825 (6) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Jacobs Trijntje en Groenewold Klaas Klaassen staan als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. 

volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de 

Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

5997 307 
31-03-1815 

Jacobs Trijntje 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 127 

6005 938 blz. 6v 
30-11-1815 

Jacobs Trijntje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar jaar 1815 (6) 

8257  69/20, 1 

nummer 3 
20-01-1840 

Jacobs 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. 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Jacobs Trijntje, 11 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 

Vrouwen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Jacobs Trijntje, 216 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Jacobs Trijntje, 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) 

6630  1017B blz. 2 

22-08-1814 

Jacobs Trijntjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 

van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde 
dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 

juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 2 

22-08-1814 

Jacobs Trijntjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 

van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal 

dossier (22) 

5982 1752 
13-12-1813 

Jacobs Ulbe als gebruiker der plaats van Popta S. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van 
Herbaijum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder 

Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12) 

5997 307 
31-03-1815 

Jacobs Vroukje 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 116 

5984 103 

08-02-1814 

Jacobs W. de weduwe----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) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Jacobs Wigger moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het 

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

6636  148 

6e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jacobs Wijbrand te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6830 18-A blz. 

34 

21-01-

1824 

Jacobs Wijbren te Lollum 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 410-14 

28-04-1815 

Jacobs Willem  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) 

6245 399-63 

10-05-1814 

Jacobs Wytze, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-46 
10-05-1814 

Jacobs Wytze, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 
17-09-1839 

Jacobsma F. J. 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) 



8375 708-5_33a 

20-07-

1841 

Jacobsma H. K. te Oudega staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 
8380 833-2 

24-08-1841 
Smallinger- 

            land 

Jacobsma H. K. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 33 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jacobsma H. K. te Oudega 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 Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6393 134 
28-02-1815 

Jacobsma Jacob 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 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6645  896 

08-11-1815 

Jacobson J. L. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. 

jaar 1815 (4) 

6645  896 

08-11-1815 

Jacobson S. L.  Parnas-Tresorier  te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische 

Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4) 

6390 19 
08-12-1814 

Jacobus (Jacobess?? Tomas 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) 

6407 198- 

1+12-13 

04-05-1816 

Jacobus Constant 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) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Jacobus 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) 

6246 481, 4 

06-06-1814 

Jacobus Douwe de weduwe hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het 

benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de 

jare 1813 (3) dossier (32) 

3572 41 
06-05-1822 

Jacobus Hendrik Veerschipper----  Douwes Jan Veerschipper een request dat zij seedert jaren als Veerschippers hebben gevaren 
van Wolvega  Leeuwarden, en vrezen dat zij door de baatzuchtigen zullen worden onderkroopene en verzoeken dan ook enz. met 

reglement en prijslijst jaar 1822 (8) 

6711 232 
00-00-1822 

Jacobus Jantje----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte 
inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune 

gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter 

Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

6383 88      

23-04-1814 

Jacobus Marten te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6263 1074 
14-11-1815 

Jaconis Hendrik van beroep Bakker, ---- Cats  Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen  geeft met eerbied te kennen in 
een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen is aangeslagen voor f. 50 

maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz.  ook aanwezig in dossier een 

Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een  Extract uit de reparartitie met  van ander 
aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep Notaris, Haeften van Jacobus van beroep 

Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe M. van beroep Gortmaker enz. jaar 1815 (6) 

9725 Deel 2  
Blz. 209 

00-00-1900 

Jacqnot FrancoisSchachtschabel Siebe , 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 1900 (2) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Jacquemijns J. te Dudzeele, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 202 

00-00-1899 

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

van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

6680 418 blz. 6 
07-10-1818  

Jaer de H. te Luik, 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) 

6713 1 
00-00-1823 

Jaer de Med. Doctor te Luik, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, 
Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, 

Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7) 

7972 105, 64/4 
18-01-1837 

Jaern Niels Dieds Zweden Schipper op de Linnex (Linner?) , jaar 1837 



6418 248-D  

09-06-1817 

Jagemans Abram * Harlingen 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) 

6408 314 

27-08-1816 

Jager  D. H.---- Sijtzama van J. G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken dat als bijlage een brief van de Schout Jager D. H. (Dirk Hendriks) van de Gemeente 

Oldeberkoop die  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 
1816 (2) 

8372 651/11 

00-00-1841 

Jager  Johannes Jakkeles, geboren 01-02-1815 Harlingen, slager van beroep, drie  handgeschreven brieven met zijn handtekening 

onderwerp; sollicitatiebrief om als veeschatter  geplaatst te worden jaar 1841 (9) 

8211 988-3, 28 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jager ….? te Gorredijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

8257  69/6 

20-01-1840 

Jager A. J.  ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door 

Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek 

zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan 
eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door 

de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., 

Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te Noordwolde,  enz. jaar 1840  (5)  dossier (26) 

8257  69/6 
20-01-1840 

Jager A. J. ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door 
Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek 

zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan 

eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door 
de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., 

Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te Noordwolde,  enz. jaar 1840  (5)  dossier (26) 

8280 517-11,  
34-35, 40 

19-05-1840 

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

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

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

9182 567 

29-03-1916 

Jager Age , zijn benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden, Ook een staat met zijn personalia  jaar 1916 (3) 

9187 908 
06-07-1918 

Jager Age Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1) 

9191 1428 

19-11-1920 

Jager Age Leeuwarden Veldwachter (2) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Jager Albert K. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van 

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

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jager Albert K., 56 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) 

6015 582 

05-10-1816 

Jager Alle Johannes  te Oosterwolde Onderwerp; betreft zijn Request met het verzoek voor een pensioen, tevens wordt vermeld 

dat hij zijn onafgebroken diensjaren met lof heeft vervuld volgens de Schout van Oosterwolde enz. jaar 1816 (1) 

6385 136 

06-07-1814 

Jager Ate Daniels te Veenwouden hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) te Veenwouden hij staat vermeld met zijn rang op de 

lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier 
(25) 

6698 335 

28-11-1820 

Jager Atze Jans Akkrum/Oldeboorn Politiedienaar jaar 1820 

8211 982/5 
24-09-1839 

Jager Auke Jogchums wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op 
het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Jager B. te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van 

de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, 

Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3) 

8280 517-11, 2 

19-05-1840 

Jager B. te Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280  517-11, 6 

19-05-1840 

Jager B. te Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Hardegarijp, Arrondissement Leeuwarden, 
jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280  517-11, 9 

19-05-1840 

Jager B. te Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Oostermeer, Gemeente Oostermeer, 

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

6096 626 
10-07-1823    

Jager B. thans schatter van het slachtvee te Veenwouden enz.  wordt voorgedragen als deurwaarder te Veenwouden en 
Hardegarijp enz. jaar 1823  (1) 

8280  517-11, 5 

19-05-1840 

Jager B. van Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier 
met ca. 1000 namen (69) 



6301 316-14       

01-07-1822 

Jager Barteld Popkes---- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem gemaakt 

betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als 

schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811,  

Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17) 

8364 489-6 

1+6 en 7 

18-05-1841 
 

Jager Broer staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

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

benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 
1841 (3) 

8364 489-6 

1+6 en 7 

18-05-1841 
 

Jager Broer staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

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

benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 
1841 (3) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Jager Broer te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Bergum jaar 

1825 (3) 

5989 563 

22-07-1814 

Jager D. H---- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende te Oldeberkoop en benoemd 

door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te Oldeberkoop 

wonende,  begeven zig naar het huis no. 187 hebbende de vaart ten westen, Perfect Jan ten Oosten, Jager D. H. ten Zuiden en 
Martens Jan ten Noorden  te Noordwolde in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een 

beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts omdat eerstgenoemde niet voldaan heeft aan verschillende 

waarschuwingen enz. bij het huis aangekomen  is het bevel aan de bewoners Roduite van de Sipke afgegeven enz. jaar1814 (3) 

6636  148 
13e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jager D. H.  Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document;  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  153 

04-02-1815 

Jager D. H.  Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de klagte 

van  Alberts Jan, van Makkinga Jan Alberts op de Smilde geboortig heeft natuurlijk gedacht  dat hij eerst tot de Diaconen van 

Smilde moest wenden  enz.enz. jaar 1815 (2) 

6255 293 
21-03-1815 

Jager D. H. (Dirk Hendriks)---- Deinema W. J. , een brief van hem aan de Heeren Schouten  van Oldeberkoop Jager D. H. (Dirk 
Hendriks) Wolvega en Noordwolde , Aanvangs tekst: met het grootste ongeduld zie ik de gelden van de Kustcannonnier  Buth 

Abram Andries tegemoed,  verder komen de trefwoorden voor: niet een fatsoenlijk man, of met een slok Brandewijn of Jenever,  

Buth Abram Andries heeft door dat hij mij zijn zaak in handen gegeven heeft , geen magt nog kragt, om met U lieden (hij bedoeld 
daarmede de drie schouten) te Accorderen  maar ik volhard voor hem en zijn huisgezin, ik wens het geld op enz. enz. anders zal ik 

met de Gouveneur met wien ik zulks afgesproken heb enz.enz.  en u zijt nogmaals gewaarschuwd dat zoals gezegd is a.s. 

Donderdagavond enz. jaar 1815 (5) 

6654  372 blz. 10 

09-08-1816 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) ondertekend als Schout van de Gemeente Oldberkoop het 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) 

6243 190-3+3v 
14-03-1814 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) schout bij de  gemeente Oldeberkoop, hij wordt vermeld op de staat van de administratie der 
gemeente Oldeberkoop wegens porto gelden fl. 10-43.= en nog meerdere  jaar 1814 (9) 

6394 235 

28-03-1815 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

Buth Abraham Andries van beroep Handwerksman te Leeuwarden voor de 28e  Reg. in den tijd uitgetrokken geweest zijnde 

Kanonnier Kustbewaarder enz. jaar 1815 (1) 

6396 563 

29-05-1815 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het Rekwest van Deinema Hendrik Jans Advocaat tre Leeuwarden houdende dat de Schouten van Noordwolde, 

Olderberkoop en Wolvega worden gelast aan hem te betalen f. 23-12-6 wegens onkosten als gelastigde van de Kustkannonnier 
Buth Abraham Andries enz. jaar 1815 (2) 

6648 73 

12-02-1816 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Ent Roelof Jakobs over wiens onderhoud tusschen beide gemeenten (Boijl en Appelscha) verschil is een geboren 

Drent mag wezenuit de Cohieren der 5 specien van Ooststellingwerf is gebleken dat hij in de jaren 1783 tot 1797 als gehuwd Boer 
op een plaats te Appelscha heeft gewoond met een gezin enz. jaar 1816 (3) 

6626 552 

18-04-1814 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oudeberkoop schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren 

Commissarissen Generaal van Vriesland dat op het ingezonden bericht van de Diakenen van de Hervormde Kerk van Elsloo, op 
de Requeste van Diakenen van de Hervormde Gemeente van Peerga en Blesdijke ter Alimentatie van Heerema Trijntje enz. jaar 

1814 (1) 

6624 183 

28-01-1814 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Ouderberkoop verzoekt om tijdens zijn  zijn afwezigheid Andringa van 

Hijlckama Tinco aan te stellen als zijn waarnemer enz. jaar 1814 (1) 

6640   507 

27-05-1815 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Ent 

Roelof Jacobs dat hij met vrouw en kind zig tegenwoordig ophoud bij zijn kinderen in Noordwolde en dat de Diaken van Boijl 

niet gelast kunnen worden om hem van huisvesting te voorzien enz. jaar 1815 (2) 

6383 117 
05-05-1814 

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop schrijft en teken een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat Wageningen 
….? Wonende te Wolvega Onderwerp: Militie met o.a. dat hij niet geschikt is omdat enz. gewoon is van de vroege morgen tot 

den laten avondzijn residentie in de Herberg te nemen om zig met het Schiedammer vocht de tijd te veraangenamen , verder wordt 

genoemd de persoon Alberts Jan wonende te Makkinga voorgesteld enz. jaar 1814 (2) 

6628 732 + 790 

19-05-1814 

Jager D. H.---- Bovenkamp A. L. Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request van de Diaconen van Peperga en 

Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de Jaaren 1787-17881789-1790-1791-

1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de jaren 1812 en 1813 zich uit hoofde van 
inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En dat zij verklaard nadat haar man Hanover Jakob Jans uit 

“S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien jaren  onafgebroken te Elsloo heeft gewoond enz.  er staan 

handtekeningen onder deze documenten van de Schout voornoemd, van  Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen Roelof 
Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer G. L. Griffier enz. Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop  jaar 1814 (16) 

8285 615-2, 27,1 

19-06-1840 

Jager D. H. de weduwe te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 



8280 526-1, 27,1 

22-05-1840 

Jager D. H. de weduwe 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) 

6283 1005 

03-09-1817 

Jager D. H. Lid  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de kosten van  bestuur 

1e Kapittel en ontvangt fl. 18-15-00 enz. jaar 1817 (5)   

6283 1006  

05-06-1817 

Jager D. H. lid van het Gemeentebestuur----Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega, voormalige 

ontvanger van het District Ooststellingwerf belast met de Liquidatie van , enz. enz. dat hij wordt gelast om dit in een zeer korte 
tijd te doen enz. verder een staat met bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5) 

6020 180 

28-03-1817 

Jager D. H. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er 

wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2) 

6654  372 blz. 3 
09-08-1816 

Jager D. H. 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) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jager D. H. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

6021 196 

03-04-1817 

Jager D. H. Vrederegter te Oldeberkoop en Prakken A. B. als Griffier en Arendsz. T. Vrederegter van Beetsterzwaag alle beedigd 

op 17 maart 1817 jaar 1817 (1) 

6283 1005 
03-09-1817 

Jager D. H. wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 3e 
Kapittel en ontvangt   fl. 4-4  wegens levering van 56 kaarsen enz. jaar 1817 (5)     

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Jager de A. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

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

8190 548/11, 282 

29-05-1839 

Jager de Abraham Leeuwarden Politiebeambte 

8191 569/2, 27  

04-06-1839 

Jager de Abraham Leeuwarden Politiebeambte, jaar 1839 

8375 716-3_1J 

22-07-

1841 

Jager de Akke Johannes 26-04-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt 

vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der 

rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten 

voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 
3701 24-C 

nrs. 11-15 
09-02-1839 

Jager de Akke Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Jager de Albert K., 85 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) 

6277 30-2 
09-01-1817 

Jager de Anne Douwes 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) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jager de Anne 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)  

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Jager de Arend Abrahams, 548 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) 

8361 
 

433-11 
04-05-1841 

Jager de Auke Jurjens---- Boertjes Jouke Huberts wonende te Balk wordt vermeld in een extract uit het resolutieboek van 
Gedeputeerde Staten houdende bezwaren over de uitspraak van de Militie Raad dat Jager de Auke Jurjens Loteling is afgekeurd 

wegens blaren op de voeten enz. door of voor den voorzoon van den appellant huisvrouw Gerritsma Tjalling Fokkes loteling enz. 

jaar 1841 (5) 

8375 708-5_40a 

20-07-

1841 

Jager de B. de weduwe te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld 

in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met 

vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de 

ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 
8386 949/40 

20-09-1841 
Jager de B. de weduwe te Makkum 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) 

6271 602 -2  
18-06-1816 

Jager de B. 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) 

8379 799-11 

14-08-1841 

Jager de Bartle Keimpes----- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle 

Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende 



memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. verder 

een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, 

Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6) 

8204 829/20, 264 
Blz. 4 

14-08-1839 

Jager de Bernardus 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) 

6631  1114 

15-09-1814 

Jager de D. A. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de 

diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de 
onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6631  1114 

9e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jager de D. A. ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad 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) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jager de Douwe  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) 

6631  1114 
2e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jager de Douwe 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)  

7977 158-6, 34 

14-02-1837 

Jager de Ekke, Sneek, 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) 

3698 B-15 

nrs. 42-53 

15-02-1832 

Jager de Feijkje kind van vader niet genoemd en moeder Jager de Jelske, 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) 

8375 716-3_1C 

22-07-

1841 

Jager de Feikje Murks 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) 
9186 146 

06-02-1918 
Jager de Fokke, 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 

6100 1115 

10-11-1823 

Jager de Grietje De  Cipier  van het Huis van arrest  en Justitie met verzoek om enige verschoning  voor onderscheidene 

behoeftige  en nog niet gevonnisde gevangenen maar voor de eerstgenoemde  heeft de Burgemeester van Harlingen niets 

ontvangen  enz. enz. jaar 1823 (2) 

6028 810 

13-11-1817 

Jager de Grietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

5997 307 
31-03-1815 

Jager de Grietje 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 199 

5997 307 

31-03-1815 

Jager de Grietje 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 154 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Huis van 

Arrest 

26-03-1824 

Jager de Grietje M., 189 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 
Vrouwen 

Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Jager de Grietje M., 305 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) 

6026 652 

23-09-1817 

Jager de Grietje 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) 

5993 958-C/2 

26-11-1814 

Jager de Grietje van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie 

in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

9187 908 
06-07-1918 

Jager de Hans Beek Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Jager de Hinke M., 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 
Vrouwen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Jager de Hinke M., 204 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 948-3 

11-10-1827 

Jager de Hinke 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) 

6287 156 

12-02-1818 

Jager de Hotze Sibles is genoteerd op de rekening van 1815 der achterstallige schulden van 1811 en 1812 en volgens boek en 

rekening een veel hogere pretentie ten laste van de Stad Sloten hebben enz. enz. jaar 1818 (2) 

6661 137 blz. 7 
19-03-1817 

Jager de Hotze Sibles 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 

Jager de Hotze Sibles, Mr. Verwer, Huis 42, 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) 

9182 483 

13-03-1916 

Jager de IJ. U. te Sneek verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken  

naar de rijksweg (het behouden van een dam in de sloot)  tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   
jaar 1916 (10) 

8197 697-16_1 

09-07-

1839 

Jager de Izaak 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 

3-v 

17-07-

1839 

Jager de J. D. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 

Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen 

informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die 

Patentplichtig  waren (76) 

8375 708-5_36a 

20-07-

1841 

Jager de J. D. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke 

dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen 

enz. jaar 1841 (6) 
8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jager de J. D. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 36,1 
19-06-1840 

Jager de J. D. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 36,2 
22-05-1840 

Jager de J. D. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Jager de J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie 
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 12,2 

19-06-1840 

Jager de J. 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) 

6013 448 blz 54/55 

17-07-1816  

Jager de Jackle hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6026 595 

02-09-1817 

Jager de Jan † 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 Dordrecht  de heer 

Sterling H. U. Jaar 1817 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-

v 

17-07-

1839 

Jager de Jan Daniels 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) 

3698 B-15 

nrs. 42-53 
15-02-1832 

Jager de Jelske, 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) 

9725 Deel 2  

Blz.3 
00-00-1876 

Jager de Joh’ s, Sundswall, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van 

de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of 
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

3701 24-C 

nrs. 11-15 
09-02-1839 

Jager de Johannes Hilles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9) 

9187 1114 

07-08-1918 

Jager de Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie 

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



9725 Deel I   

Blz. 69 

00-00-1874 

Jager de Johannes, Zeemilicien 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) 

9725 Deel I   
Blz.57 

00-00-1872 

Jager de Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1872 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 65 
00-00-1874 

Jager de Johannes, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 74 
00-00-1875 

Jager de Johannes, 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 
1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 78 
00-00-1875 

Jager de Johannes, 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,  5 kolommen info. jaar 1875 
(2) 

9181 1645 

03-09-1915 

Jager de Johanneske,  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) 

6271 602 -4 
18-06-1816 

Jager de K. B.  staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In 
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 

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

8308 1070-8 

709-731 
28-10-1840 

Jager de K. B. te Spannum 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 

Jager de K. B. te Spannum 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) 

8382 853/1 
30-08-1841 

Jager de K.---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een  Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te Harlingen,     
verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel,  Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C.,  Dam van J. beide te  te  

Schoterland,  Elsinga F. R, te Weststellingwerf  tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 

1840  , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8 

6058 347 en 374 

13-05-1820 

Jager de K.--- Hennequin , Kolonel Directeur der enz.  hij heeft  een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse 

handelswijze in werken  wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen  door een zekeren  aannemer Jongh  de H. te 

Sliedrecht wonende ,  en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K.  enz. enz. en de Pikeur Tombelle 
Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4) 

8375 716-3_2a 

22-07-

1841 

Jager de Klaas Barradeel 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) 
8379 799-11 

14-08-1841 

Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen 

van wijlen Jager de Bartle Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 

26 weken te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de 
Jacob Seyes enz. enz. verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, 

boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6) 

8375 716-3_3 

22-07-184 

1 

Jager de Klaas Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Barradeel 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) 
6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jager de Klaas, 739 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) 

8379 799-11 

14-08-1841 

Jager de Klaaske Bartelds---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle 

Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende 
memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. verder 

een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, 

Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6) 

5673 109 Blz. 
1 t/m 8, 26, 

27 
05-02-1900 

Jager de M. T. en Stok L. te Sliedrecht, Hendrieka 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. tevens een handgeschreven en door beide getekend  briefje dat aan het verzoek is voldaan  
jaar 1900 (13)    

6041 891 

14-12-1818 

Jager de Neeltje weduwe van Watering van de  Paulus, Zij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen 

geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van 

Dordrecht  de heer Sterling H. U.   jaar 1818 (3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Jager de R. ,  te Beetgum  , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

soort. Jaar 1841 (3) 



8375 708-5_40a 

20-07-

1841 

Jager de R. de weduwe te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld 

in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met 

vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de 

ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 
8386 949/40 

20-09-1841 

Jager de R. de weduwe te Makkum 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) 

8280 526-1, 40 

1, 2 
22-05-1840 

Jager de R. de weduwe 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) 

8375 708-5_25b 

20-07-

1841 

Jager de R. 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) 
8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Jager de R. te Beetgum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Jager de R. te Beetgumermolen 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 1 
26-09-1839 

Jager de R. te Beetgumermolen 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jager de R. te Beetgumermolen 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) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Jager de R. te Beetgumermolen, 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Jager de R. 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jager de R. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6277 30-3 

09-01-1817 

Jager de Rinke Douwes 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) 

6631  1088 

10-09-1814 

Jager de Rinnert ---- Brouwer Jacob Frekes?  wonende te Westhem  betrekkelijk de verpligting van Alimentatie aan zijn zuster 

Brouwer Sjoukjen Frekes?  en dat  ?urk Frekes? Brouwer wonende te Hemelum  haar zal onderhouden met twaalf stuivers  ook 

een overeenkomst ondertekend door  de Stadsarm voogden ; Jong B. D. Boekhouder, Jager de Rinnert en Jongh de Hobbe L. enz. 
jaar 1814 (2) 

8359 376-5, 1,  

2, 4 
17-04-1841 

Jager de Rinnert * 1804 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en wordt vermeld in een document met 12 

kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van 
den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, 

geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. 1841 (11) 

6277 30-9 

09-01-1817 

Jager de Rinnert A? 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) 

8359 376/5 

17-04-1841 

Jager de Rinnert Handgeschreven Sollicitatiebrief  voor de functie van Commies bij de belastingen te Leeuwarden, met zijn 

handtekening,  jaar 1841 (8)  

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Jager de Rommert Zietzes * 23-11-1821 , met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos 
op de Antje jaar 1841  (4) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Jager de S. R. nr. 25 in wijk C. 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) 

6661 137 blz. 6 
19-03-1817 

Jager de Sible Machiels 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) 

6623 128-134 
06-01-1814 

Jager de Sible Machiels, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis 
(Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de 

provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (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)  

6677 316  

22-07-1818 

Jager de Sible Machiels, Schipper, Huis 69, 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) 

9126 1043-24 

1879/1880 

Jager de Sieger Hotzes te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 

(3) 

9134 1081-24 

13-04-1883 

Jager de Sieger Hotzes te Lemmer; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6381 85 

09-03-1814 

Jager de Sijbe (Sitses) Rommerts hij is in handen van Justitie geweest  en eene onterende straffe wegens Diefstal enz. tevens een 

ondertekende brief van de Kapitein Deppe L. dat voormelde een keetel heeft gestolen en vervolgens in het geheim gegeseld en 
gebrandmerkt  en voor 4 jaren in het tuchthuis, jaar 1814 (3) 

8225  1245-8b   41-

50 
07-12-1839 

Jager de Sjoerdje B…… 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) 

6026 595 
02-09-1817 

Jager de Teunis 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 Dordrecht  de 

heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4) 

6654  372 blz. 6 

09-08-1816 

Jager de Tjamme D. (de knecht van), 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) 

6654  372 blz. 8 

09-08-1816 

Jager de Tjamme zijn meid, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Jager de Uilke W., 38 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) 

6417 189 
09-05-1817 

Jager de Uilke Wolters na de Loting is gebleken dat hij van den jare 1815 in het Huwelijk is getreden en hij dienvolgens op dien 
grond geen ontslag uit den dienst kan bekomen  enz. ondertekend door de Minister van Binnenlandsche zaken enz. jaar 1817 (1) 

6418 253 

19-05-1817 

Jager de Uilke Wouters---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laaste Kantons van Vriesland  

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jager de Uilke Wouters een request   

heeft ingezonden wonende gemeente Mildam  verder genoemd Vries de Evert Aukes enz. jaar 1817 (1) 

6415 74 + 75 

19-03-1817 

Jager de Ulke Wolters---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het Smeek Rekwest van 

Jager de Ulke Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier 
van den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon 

met vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.  evens een ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland  door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt  dat de Jager wegens Desertie is 
gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan Ourkes 

die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6) 

6420 369 

16-08-

1817 

Jager de Ulke Wolters zijn request is ontvangen door de Minister van Binnenlandsche zaken en de 

Commissaris Generaal van Oorlog en  getrokken no. 15 envermeent dat hij van alle verpligting enz. 

maar een zekere Vries de Evert Aukes van wie no. 10 was te beurt gevallen eene vrijstelling hebbende 

weten te krijgen en Jager de Ulke Wolters daarom in het 3e Bat. is ingelijfd en zonder verlof deze 

verlaten en gearresteerd geworden en dat hij wegens zijn huwelijk enz. is gewezen van de hand enz. 

jaar 1817 (3) 

6424 609 

10-12-

1817 

Jager de W. A. 13 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt 

hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen 

en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de 

acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie, enz. jaar 1817 (4) 
8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Jager de W. te Veenwouden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand 

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

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

8386 949/8 

20-09-1841 

Jager de W. 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 )    

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jager de Walle Andries 236 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

8386 949/27 

20-09-1841 

Jager de weduwe te Oldeberkoop, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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



3698 A-15 

08-10-1828 

Jager de Wiebren Durks, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jager de Willem M., 56 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) 

6087 948-2 
11-10-1827 

Jager de Willem 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 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jager de Willem, 85 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) 

6382 79 nr. 71 
31-03-1814 

Jager de Willem, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen 
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 

1814 (5) 

8379 799-11 

14-08-1841 

Jager de Wybe Keimpes---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle 

Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende 
memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. .verder 

een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen 

Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6) 

6100 1192-29 

26-11-1823 

Jager Derk Hendrik---- Willinge Jan Albert en Jager Derk Hendrik zij zijn als Schatters  over 1824 te Oldeberkoop gedesigneerd 

enz. jaar 1823 (1) 

6018 38-B 

17-01-1817 

Jager Derk Hendriks hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te 
strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding 

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

6095 541 
24-06-1823   

Jager Dirk ,Mr. Slager te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse 
pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op 

de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

6042 44-C 

20-01-1819 

Jager Dirk Hendriks  te Oldeberkoop Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar in het 

district Heerenveen, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6024 437-a 

08-07-1817 

Jager Dirk Hendriks , Vrederechter te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke 

Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de 

bedragen, jaar 1817 (4) 

6027 718-c 
14-10-1817 

Jager Dirk Hendriks Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met vermelding van 
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Jager Dirk Hendriks Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Jager Dirk Hendriks Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  enz. enz. en zulks 

om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6036 493-A 

 13-07-1818 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn 

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

6864 60-C-40 

13-01-1825 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6644  799 

nrs. 20-45 
25-09-1815 

Jager Dirk Hendriks 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) 

6045 238 
13-04-1819 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6054 34-A 

12-01-1820 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   

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

6057 261-A 
11-04-1820 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6060 494 

12-07-1820 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   

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

6066 53-A 
22-01-1821 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1821 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   

met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-C  
10-07-1821 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  Jaar 1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   

met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   
met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6865 10-2A 

14-01-1825 

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   

met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825 (4) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Jager Dirk Hendriks te Ooststellingwerf, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden 
der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der 

Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 

1825 (3) gehele document (5) 



6021 252, 1-4 

17-04-1817 

Jager Dirk Hendriks wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 

Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe 

betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18)   

6021 252, 1-4 
17-04-1817 

Jager Dirk Hendriks wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 
Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe 

betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18)   

6033 263-b 

15-04-1818 

Jager Dirk Hendriks,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4) 

6030 53-a 

23-01-1818 

Jager Dirk Hendriks, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  jaar 1818 (4) 

6039 771-a 

16-10-1818 

Jager Dirk Hendriks, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 

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

6242 124-14 

19-02-1814 

Jager Dirk hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60  wegens schadevergoeding van een paard  ten dienste van de 

Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6397 674 
12-07-1815 

Jager Dirk Pieters---- Sijtzama van  ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum 
ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en voor hem 

Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma Gerardus 

Jacobus  Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks  Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van 
de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni  Braunius Arent die zig op het 

exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te 

vloeken en te Schelden enz.  jaar 1815 (4) 

6098 855 
06-09-1823    

Jager Dirk Pieters te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij 
resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. 

enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jager Dirk Renzes 470 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

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

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

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Jager Dirk Rinzes 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 

Jager Dirk Rinzes te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. 

jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Jager Dirk te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Bergum jaar 

1825 (3) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Jager Dirk te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave 

van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, 

Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3) 

6383 93     

23-04-1814 

Jager Dirk te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt 

of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6261 896-15 
02-09-1815 

Jager Dirk te Sexbierum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district 
Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder 

van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 

1815 (4) (24) 

6867 09-02-1825 

23-A 

Jager Dirk---- Wadman Douwe H. Kastelein onder Bergum een proces verbaal wegens uitoefening van een Patentpligtig beroep 

zonder als zodoende te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden  ter voorkoming van vervolging en verder 

genoemd de Commies Straten van J. C. en de deurwaarder Jager Dirk en Rinsma R. L.  jaar 1825 (2) 

6241 22 en 54 
12-01-1814 

Jager Dirk Willems, Meester Slager en Godthelp Jos Melis Meester Slager  te Harlingen onderwerp:  een request betreffendde een 
aanzienlijke verlichting ten aanzien van het slachtvee enz. enz. jaar 1814 (8) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Jager Dirk, 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Jager Douwe Jans (Jeens)  144 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Jager Douwe Simons 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) 

6865 10-2-A 

14-01-1825 

Jager Durk Hendriks te Oldeberkoop,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn 

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

6089 1199 blz. 29 
26-12-1822 

Jager Durk Hendriks te Oldeberkoop, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 
bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6087 950 

15-10-1822 

Jager Durk Hendriks wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

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

verdiende. Jaar 1822 (5) 

6063 703 

11-10-1820 

Jager Durk Hendriks,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde 

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

6102 43-A 

12-01-1824 

Jager Durk Hendriks,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 

Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 



6081 366 

11-04-1822 

Jager Durk Hendriks, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  Kanton 

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

6090 42 

14-01-1823 

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

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

6096 609 
07-07-1823 

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

6099 1016 

14-10-1823 

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

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

6093 299 
11-04-1823 

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement 
Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6084 649 

09-07-1822 

Jager Durk Hnedriks te Oldeberkoop wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

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

5986 304 
25-04-1814 

Jager Durk P.  hij is voorgedragen ter vervulling van de post als derwaarder executant in de gemeenten Bergum en Oostermeer 
enz. jaar 1814 (1) 

9725 Deel 2  

Blz. 118 
25-05-1892 

Jager Evert Harlingen 3e Stuurman Kon. Packet Mij. komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 102 
00-00-1891 

Jager Evert 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. 108 

00-00-1891 

Jager Evert 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. 118 

00-00-1892 

Jager Evert naar Ned. Indie voor 3 jaren, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 106 

00-00-1891 

Jager Evert, 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  
15-04-1879 

Jager Franeker Kapitein op de Elizabeth komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 
aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-

1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1879 (2) 

9184 400 

02-04-1917 

Jager Frederik Johan, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6016 707 

21-11-1816 

Jager Geertje Klazen, 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) 

8280 526-1, 27, 3 

22-05-1840 

Jager H. D.  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) 

8375 708-5_27b 

20-07-

1841 

Jager H. D. 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) 

8375 708-5_27c 

20-07-

1841 

Jager H. D. 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) 
8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Jager H. D. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8386 949/27 
20-09-1841 

Jager H. D. te Oldeberkoop, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

6243 205 

17-03-1814 

Jager H. F. van beroep Voerman staat vermeld in een document van de Gemeente Gorrdedijk op de staat van nog te doene 

uitgaven voor onvoorziene uitgaven voor wagen en vragt  met bagage naar Oldeberkoop f. 8-40-4 jaar 1814 (4) 

8197  687-1 

06-07-

1839 

Jager H. I. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van 

Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle 

overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. 

dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg 

die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4) 

6424 584 

02-12-

1817 

Jager H. K. 11 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) 

8375 708-5_28v 

20-07-

1841 

Jager H. T. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 
8209 932/8, 211 

06-09-1839 
Jager H. T. te Gorredijk 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) 

6402 

 

922-1+ 11 

09-12-1815 

Jager Hannen 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) 

8303 981/1, 34  

02-10-1840 

Jager Hans Jogchums DrachtenSchipper 

6654  372 blz. 6 

09-08-1816 

Jager Harmen D. , 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Jager Harmen Dirks 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) 

6243 190-3+3v 

14-03-1814 

Jager Harmen Dirks secretaris der gemeente Oldeberkoop, hij wordt vermeld op de staat van de administratie der gemeente 

Oldeberkoop zijn tractement voor 1 jaar is fl. 420.= jaar 1814 (9) 

6644  799  
nrs. 46-74 

25-09-1815 

Jager Harmen Dirks 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) 

8379 815-20 blz 27 

19-08-1841 

Jager Harmen Dirks te Oldeberkoop, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook 

komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

9186 10 

03-01-1918 

Jager Hendrik Bartelds, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 
(6) 

9725 Deel 2  

Blz. 92  

00-00-1891 

Jager Hendrik D. ,  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) 

9184 447 

10-04-1917 

Jager Hendrik Jan Kolham Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland (1) 

9182 630 
05-04-1916 

Jager Hendrik Jan te Kolham, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 110 
00-00-1891 

Jager Hendrik op de Wilde Vaart, 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Jager Hendrik Wouters, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(6) 

6858 36-D 

03-11-1824 

Jager Hendrikje Dirks betreft een alimentatie van  de algemene Armvoogden jaar 1824 (5) 

6277 30-17 

09-01-1817 

Jager Hille A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 

Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6644  799  

nrs.75-103 
25-09-1815 

Jager Hotse Martens 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) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Jager J. F. te het Ronde,   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) 

8202 790/11, 174 

03-08-1839 

Jager J. W. Harlingen Stuurman Beloning voor Edelmoedige daden 

8187 493/7, 174 
13-05-1839 

Jager J. W. is van beroep Stuurman jaar 1839 

8383 894-5 

09-09-1841 

Jager Jacob Jacobs 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) 

9414 21 

07-10-1921 

Jager Jacob te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente 

Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1921 (1) 

8128 174, 1225/6 

10-12-1838 

Jager Jacobus Willems Harlingen op Amstardam Stuurman op het Vergane Beurtschip, jaar 1838 

8119 174, 

1051/12 

24-10-1838 

Jager Jacobus Willems Zeeman op de Northam, jaar 1838 



6636  148 

6e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jager Jan Alberts te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6654  372 blz. 3 

09-08-1816 

Jager Jan M. 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Jager Jan Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6644  799 
nrs. 20-45 

25-09-1815 

Jager Jan Martens 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Jager Jan,  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) 

8270 298/16-6 Jager Jelte de weduwe van  Vleeshouwer en Spekslagersche Handgeschreven brief van haar , jaar 1840 

9181  2110 
08-12-1915 

Jager Jeltje,  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) 

9182 24 

06-01-1916 

Jager Jille,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9725 Deel I   
Blz. 1 

00-00-1861 

Jager Jochum 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) 

6294 375-12, 14 

17-05-1819 

Jager Johannes Wolters betaald 6 gulden pagt verschn. Mei 1817 komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie 

Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel 
Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in 

vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24) 

8280 526-1, 28,1 
22-05-1840 

Jager K. T. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 28,1 
22-05-1840 

Jager K. T. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6418 248-C 1e bat  

5e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Jager Karel Gaukes * Augustinusga 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) 

8373 678/11 

12-07-1841 

Jager Klaas Dirks  een request met verzoek ontslagen te worden uit de kolonie van weldadigheid te Veenhuizen ook al omdat hij 

in Dronkenschap vrijwillig had aangegeven en ook als zodanig verhoord moet zijn enz. enz. jaar 1841 (6) 

8257 74/14 
7-12 

21-01-1840 

Jager Koert Luitsens Andries nummerverwisselaar  voor hem is Boer de Imke Andries 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-

1817 

Jager Kunt? IJ. 322 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 584 

02-12-

1817 

Jager L. T. 11 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) 
6622 2125 

00-12-1813 

Jager Lourens Piebes hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te 

kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in 
hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van 

welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee 

maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

6840 36-A  

blz. 32 

22-04-

1824 

Jager Luitsen Joh. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6242 90 

04-02-1814 
Jager M. J. 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) 



6864 14-A 

08-01-1825 

Jager M. P.  , Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieen  van Justitie ambtenarenmet hun functie en 

kantoorplaats enz.  gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 
18-07-1839 

Jager Marten Eiberts 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) 

6013 448 blz 54/55 

17-07-1816  

Jager Meinte  hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6624 190 
22-01-1814 

Jager Mindert Pieters wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Haisma J. de Schout van de gemeente Bergum jaar 
1814 (1) 

6084 701 

25-07-1822 

Jager Minne Pieters ,  deurwaarder bij het Vredegerecht te Bergum en Groot de T. J. Veldwachter te Metslawier verzoeken beide 

nog uitbetaling van een bedrag uit 1820 wat volgens  de staat van verordering verjaard zijn met een handgeschtreven brief met de 

handtekening van  Groot de T. J. enz. enz.  jaar 1822 (3)  

6086 825 

06-09-1822 

Jager Minnes Pieters  Deurwaarder te Bergum  Onderwerp; een verzoek van hem om alsnog zijn salaris van  enz. enz. jaar 1822 

(4) 

6277 30-5 
09-01-1817 

Jager Okke Gerkes 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) 

6252 1165 

30-11-1814 

Jager P. M.  heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het Gevangenhuis geleverd  toen er nog geen 

Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der Gemeente Bergum dienst 1814 (4) 

5987 346 

06-05-1814 

Jager P. M. te Bergum---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens 

verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3) 

6251 1123 

18-11-1814 

Jager P. M., ---- Jaarda S. , Ontvanger die een mandaat enz.   Onderwerp: de tekorten wegens de Landmilitie en nog openstaande 

rekeningen ten gunste van Jager P. M., Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum, Rinsma Rinze Lamerts, Meer van der 
Geert Feyes, Hoelstra Tomas T. ,Mr. Timmerman te Bergum enz. jaar 1814 (3) 

8308 1070-8 

623-665 
28-10-1840 

Jager P. P. te Dijken  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 2>> 

27-08-1839 

Jager P. P. te Dijken 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) 

5997 261 
20-03-1815 

Jager Pieter Minnerts te Bergum, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris en 
wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3) 

5999 424 

06-05-1815 

Jager Pieter Minnerts, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het 

tractement , jaar 1815 (2) 

6868 16-02-1825 
30-B 

Jager Pieter Minnerts, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

9921 4 

20-10-1882 

Jager Pieter Veldwachter te Weidum 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) 

8375 708-5_25d 

20-07-

1841 

Jager R. S. te Beetgumermolen 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) 
8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Jager R. S. te Beetgumermolen 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) 

8214  1027/16 

bl. 2 nr. 380 
07-10-1839 

Jager R. 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) 

8211 988-3, 28 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jager R?. T. te Gorredijk  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

6632  

 
  

1316 lijst 

1_L. 
22-10-1814 

Jager Rinke D. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Jager S. nr. 113 in wijk C. 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) 

8224 1240/7 

05-12-1839 

Jager S. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande 

artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het 

Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3) 

8214  1027/17  

07-10-1839 

Jager S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen 

der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3) 

6629 842 

01-07-1814 

Jager Sible machiels 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) 



6028 810 

13-11-1817 

Jager Sietze R. 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Jager Sijmon Sijbouts, 17 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 

Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland 
van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. 

vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

3698 A-15 

08-10-1828 

Jager Souwe Wiebren, 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) 

9725 Deel 2  

18-03-1876 

Jager T. Harlingen Kapitein op de Jantje komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-

1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2) 

6830 18-A blz. 6 

21-01-

1824 

Jager T. 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) 
6654  372 blz. 5 

09-08-1816 
Jager Tjamme D. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6644  799  
nrs. 46-74 

25-09-1815 

Jager Tjamme Dirks 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) 

6419 289 

02-07-

1817 

Jager Tobias Alexander---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste 

Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat Hessel Franciscus wonende op het Heerenveen en verzweegene in de lootingen 

van 1815 en 1816 hedenmorgen voor ons gecompareerd zijnde en ons heeft vertoond een Notarieele 

akte (is ook aanwezig) ter bewijze dat zijn eenige broeder welke in Franschen dienst is vertrokken  

geweest alnog afwezig is  en van hem tot op heden nog geen berigt ontvangen  de Notaris is Keizer 

Gerhard Jacob te Groningen met de navolgende getuigen Groonenberg van Rudolph Boekhandelaar, 

Ridder Hermanus Zilversmid, Ridder Jan van beroep Kuiper en Jager Tobias Alexander  Koopman 

verklaren dat zij hebben gekend Hessel Fransiskus  en dat zijn broeder genaamd Hessel Louis zij 

ondertekenen de akte enz. jaar 1817 (4) 
6401 

 

877 

16-11-1815 

Jager Uilke Wolters er wordt verzocht in een brief van de Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie no. 3 

tot zijn opsporing enz. jaar 1815 (1) 

6414 28 

02-02-1817 

Jager Uilke Wolters staat vermeld in een ondertekende brief van de Grietman van Schoterland aan de Gouverneur van Vriesland 

dat voornoemde de Jager door de Veldwagter Lang de Popke is ontdekt en als deserteur gearresteerd enz. jaar 1817 (1) 

6396 597 
19-06-1815 

Jager Uilke Wolters---- Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats Heerenveen een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries de Evert Aukes bij de 

gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen Hinke Egberts wegens de Gemeente 

Dragten en Brandsma  Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar 1815 (1) 

6709 36 deel 2  blz. 
25 

16-01-1822 

Jager W. in Noord Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden 
aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en 

secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de 

Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van 
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

8214  1027/16 

bl. 3 nr. 458 
07-10-1839 

Jager W. J. 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) 

8211 983/7 

Deel 1 

24-09-1839 

Jager W. J., 16 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet 

openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 

namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6833 38-D deel 2 

Blz. 24 

06-02-1824 

Jager W. Lid der Gedeputeerde Staten te Noord Holland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een 

document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President 

en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den 
Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Jager W. wonende in wijk F. 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) 

5664 37a 

16-09-1903 

Jager Wiebe te Oldeboorn, ondernemer van openbare middelen , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 (1) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Jager Wietze A., 244 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jager Wijtse Annes te Dantumadeel  staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 

1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. 
jaar 1825 (5)  (dossier13) 



6869 02-03-1825 

26-C   

Jager Wijtze Annes, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van 

de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4) 

6243 191-8 

06-03-1814 

Jager Willem D. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden 

der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Jager Willem Dirks---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en 

Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door 
het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7) 

6854 22-A 

23-09-1824 

Jager Willem Dirks te Nes,  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) 

9185 1612 
05-12 1917 

Jager Wolter, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

6871 22-03-1825 

11/4-C 

Jager Wytse Annes 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Jager Wytze A., 148 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 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Jager Wytze A., 34 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Jager Wytze Alles,  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 584 

02-12-

1817 

Jager Z. E. 12 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op 

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

bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste 

Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook 

genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 
8376 744/15-13 

30-07-1841 

JagerC.  Kapitein op deAnna Powlona jaar 1841 (4) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Jagermeester Jacob O., 110 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 

Jagermeester Jacob O., 154 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 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Jagermeester Jacob O., 250 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 

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 

Jagermeester Jacob O., 55 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) 

6250 996 
21-10-1814  

Jagermeester Jacob Olkes---- Ponne G. P. en Jagermeester Jacob Olkes zij zijn gelastigde van de inwoners van Het Meer , 
Onderwerp dan hunne vastigheden  voortijds aan hun gebuurte behoort hebbende deze zijn door de Maire vann het Heerenveen de 

heer Semler F. (Frederik) tot zich genomen  en zij willen dat deze goederen worden enz. enz. jaar 1814 (8) 

6090 41 
13-01-1823 

Jagers Dirk klerk ten kantore der belastingen te Bergum moet waarnemen de functie van Ontvanger der belastingen aldaar tot zijn 
zieke chef weer terug is enz. jaar 1823 91) 

6416 119 

29-03-1817 

Jagers Uilke Wolters Loteling voor de Militie in het jaar 1815  in het toenmalige Kanton Oldeberkoop  op den 29e april van dat 

jaar bij de trekking hebbende bekomen No. 15  heb ik de eer te berichten enz. deze brief is ondertekend aan de Gouverneur van 

Vriesland door Scheltinga Menno Coehoorn van Grietman van Schoterland enz. jaar 1817 (1) 

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Jagersma ….? de weduwe 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) 

6383 55 

02-04-1814 

Jagersma A. T. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden 

en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6633 1376 

24-10-1814 

Jagersma Bin Willems---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze 

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



daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd 

opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s 

van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma 

Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de 
Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer 

Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon 

IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda 
Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 

1814 (31) 

9187 735 
07-06-1918 

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

9190 548 

26-04-1920 

Jagersma F. te Aalsum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje 

op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Aalsum, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 
de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (9) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jagersma Hendrik 573 Veenwouden 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) 

8383 874/9 no. 1 

04-09-1841 

Jagersma Tjebbe Arends--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 

van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6 

8375 708-5_40b 

20-07-

1841 

Jagersma W. 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) 
8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Jagersma W. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 

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

(4) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 40 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jagersma W. 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jagersma W. 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) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Jagersma W. 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) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Jagersma W. 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Jagersma W. 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) 

8280 526-1, 40 

1, 2 
22-05-1840 

Jagersma W. 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) 

9465 Deel 2, 113 

31-10-1866 

Jagersma Willem te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Bolsward, 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)   

9465 Deel 2, 113 

31-10-1866 

Jagersma Willem te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum 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)   

9465 Deel 2, 113 

31-10-1866 

Jagersma Willem te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Harlingen , hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   

6013 399 

08-07-1816 

Jagt Gerrir,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en 

gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6404  52 

31-01-1816 

Jagt v.d. J. ---- Rodenhuis Pieter Lid van de Staten van Vriesland en sedert 1814 Kapitein van de tweede Compagnie Schutters te 

Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld en hij opnieuw is 
benoemd in deze functie maar dat hij dit moet afwijzen gezien zijn vele bezigheden daar hij alleen zijnde Compagnons bestuurd 

en drijft zijn overal bekend onder de naam van Barend Visser & Zoon en verzoekt dan ook zijn ontslag deze brief is mede 
ondertekend door Jagt v.d. J.  enz. jaar 1816 (3) 

6408 313 

06-09-1816 

Jagt v.d. W.  ---- Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief  voor afschrift conform de 

ondertekening van de Schout van  Almenum Hoogterp Harke H. betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Houtsma Willem 

Teunis van beroep Houtzaag Molenaar te Almenum gelet op de aangevoerde redenen om ontslag als 2e Luitenant bij de Schutterij 
zijn request is aanwezig en getekend door Jagt v.d. W.  dat het verzoek wordt gewezen van de Hand enz. jaar 1816 (1) 

6405 132 

12-03-1816 

Jagt v.d. W.---- 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 

Jagt v.d. W.---- 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) 

6413 7 
31-12-1816 

Jagt v.d. W.---- Siersma Doeke  J.  Houtbrander te Harlingen oud bijna 47 jaren ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken en geeft met eerbied te kennen dat hij in 1814 is benoemd als  1e Luitenant  bij de 

Schutterij  en door het ontslag van de Heer Zijlstra D.  en de Heer Rodenhuis en hij in de jaren1796 tot en met 1799 in de 

schutterlijke dienst is geweest enz verzoekt hij tot Kapitein bevorderd te mogen worden enz. mede ondertekend door Jagt v.d. W. 
enz. jaar 1816 (4) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Jagt van der Jan Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging 

op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

9187 1341 
06-09-1918 

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

9187 1644 

06-11-1918 

Jagt van der Pieter, 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) 

9182 24 
06-01-1916 

Jagt van der Wilhelmus Antonius,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (3) 

6020 136 
03-03-1817 

Jagthuis , het oude Stadhouders de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door 
de grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 

1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

6044 206 

31-03-1819 

Jagtman Harmen , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van 

veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom 
overgang in het jaar 1819 (4) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 
07-05-1839 

Jagtman P. Kapitein is met zijn schip deHendrika te Northshireds op 30 april  gearriveerd  komende vanuit Hull 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Jak Dirk 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 Haarlem de heer Schmidt 

J. H.  Jaar 1817 (4) 

5711 13 

07-03-1900 

Jak J. Sneek, Opzichter Provinciale Waterstaat, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een 

nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  jaar 1900 (9) 

8108 863-12 

01-09-1838 

Jakke (’s Jakke) Johannes Albertus , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33, * 16-04-1818 Den Haag,  hij wordt vermeld 

op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische 

bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo 

weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, 
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Jakkes Marten hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette 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) 

6869 26-02-1825 

37-A-1 

Jakles D. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in 

de Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8) 

6869 26-02-1825 
37-A-2 

Jakles D. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek 
Controle Workum met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8) 

8224 1222-1 

30-11-1839 

Jakles D. te Bolsward van beroep Griffier bij het Kantongeregt een verzoek van hem om kwijtschelding te bekomen van een door 

hem verbeurde boete van f. 25.-  omdat hij enz. jaar 1839 (3) 

8361 420-8 
30-04-1841 

Jakles D.---- Wijma Simon Sjoerds Kandidaat Notaris te Harlingen, staat vermeld op een extract van de Gouverneur van 
Vriesland dat hij benoemd is tot Griffier van den Kantongeregt te Bolsward i.p.v. de overleden Mr.  Jakles D. enz. jaar 1841 (4) 

8374 693/6 

15-07-1841 

Jakles Dirk------ Jakles Jan zoon van Jakles Dirk in leven te Bolsward als klerk ten kantore van de belasting enz. jaar 1841 (1) 

6025 584 
28-08-1817 

Jakles Dirk meester in de rechten Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  
te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2) 

6025 592 

30-08-1817 

Jakles Dirk meester in de rechten Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  

te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (4) 

6850 14-A  
05-08-1824 

Jakles Dirk te Bolsward een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  met de straat 
waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering 

jaar 1824 (4 

8374 693/6 
15-07-1841 

Jakles Jan zoon van Jakles Dirk in leven te Bolsward als klerk ten kantore van de belasting enz. jaar 1841 (1) 

6631 1125 

14-09-1814 

Jakles Pier---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied 

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

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

Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van 
Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. 

en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw 

van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die 
aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda 

,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta 

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



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

Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. 

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

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

te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook 

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

zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6669 415-b 
27-10-1817 

Jakles Pier Lid van de Raad van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige 
met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de 

Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6060 480 
06-07-1820 

Jakles Pier4, 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) 

6646  957 lijst 2 

20-12-1815 

Jakles Pieter wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Bolsward 

enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-G          

05-01-1816 

Jakles Pieter wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Bolsward 

enz. jaar 1816 (6) 

6026 595 
02-09-1817 

Jakles Sytske  huisvrouw van Bleinsma Rinkje 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) 

6843 20-A 
Bladzijde 8 

21-05-1824 

Jakobs Alle---- Buursma T. A. verhuurder en Jakobs Alle de weduwe huurster te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de 
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 

familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6843 20-A 

Bladzijde 6 
21-05-1824 

Jakobs Alle de weduwe  te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het 

gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, 
Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Jakobs Beerend   ---- 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) 

6627 584, 1-2, 17 
30-04-1814 

Jakobs Fetze gecollecteerd bij de begrafenis van zijn kind, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek 
van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-2, 18 

30-04-1814 

Jakobs Fetze gecollecteerd bij de begrafenis van zijn kind, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek 

van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-2, 18 
30-04-1814 

Jakobs Gerrit gecollecteerd bij de begrafenis van zijn vrouw, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije 
Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Jakobs Gerrit 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) 

6636  148 
10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jakobs Hendrik te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6636  148 
5e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jakobs Hendrik te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jakobs 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) 

6633 1396 

09-11-1814 

Jakobs Hilbert ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) 

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6668 380 blz. 7 

04-10- 1817 

Jakobs J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op 

de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 

schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6627 584, 1-2, 18 
30-04-1814 

Jakobs Jakob gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 
1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6258 627-14 

21-06-1815 

Jakobs Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen 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) 

6258 627-6 
21-06-1815 

Jakobs Jan 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) 



6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jakobs Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6258 627-12 

21-06-1815 

Jakobs Joh. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-

1817 

Jakobs Johannes 283 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) 
6633  1396 

09-11-1814 

Jakobs Johannes,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) 

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jakobs Jolke de weduwe 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) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Jakobs Jouke  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) 

6636  148 

8e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jakobs Klaas te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jakobs Lieuwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6636  148 

8e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jakobs Lutske de meid van Jakob Harmens 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) 

6654  372 blz. 7 

09-08-1816 

Jakobs Martjen, 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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jakobs Otte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6627 584, 1-2, 17 

30-04-1814 

Jakobs Popke gecollecteerd bij de begrafenis van zijn kind, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek 

van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jakobs Popke, 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) 

6258 627-12 
21-06-1815 

Jakobs Rein wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6633  1396 

09-11-1814 

Jakobs Rein,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen 

van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in gemelde 

gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-13 
21-06-1815 

Jakobs Sjoerd 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Jakobs Stijntje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6026 652 
23-09-1817 

Jakobs Stijntje 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) 

6627 584, 1-2, 18 

30-04-1814 

Jakobs Teeke gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 

1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-2, 18 

30-04-1814 

Jakobs Teeke gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 

1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6641  628 

25-07-1815 

Jakobs Tijmen---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat  hij reeds een geruime tijd niet dan 
met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen  verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van Wieger waarin  de 



getuigen Thijsses Feyke  en Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude haske Leeden des 

Kerkenraads  enz. jaar 1815 (4) 

6028 810 

13-11-1817 

Jakobs Trijntje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6283 860 
29-08-1817 

Jakobs Trijntjen weduwe van Otten Hendrik te Noordwolde houdster van ene kleine Winkel , Onderwerp; de Ontvanger van het 
Provinciaal Gemaal Heroma Klaas Annes schrijft en ondertekend een brief met inhoud: heeft zien rijden een langs de gewone 

weg een wagen waarop stond een ton met beschuit afgedekt met een kleed en gebracht in haar huizinge enz. enz. wordt ook in 

genoemd Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Assessor van de Grietenij Stellingwerf Westeinde, heeft verklaard de voerman 
Douwena Broer Douwen voor de Vrederegter  te Oldeberkoop enz. enz. dat hij zonder medeweten van  Jakobs Trijntjen  een ton 

beschuit uit Steenwijk heeft meegenomen enz. dat vermeld zij in een geschreven en door haar ondertekende brief, verder een 

antwoord op  haar request en dat de assessor van Wolvega heeft geïnformeerd dat de requestrane door het inslaan van de aan den 
impost subjecte beschuit onzes inziens is vervallen in de boete enz. enz. jaar 1817 (7) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jakobs Wabe 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) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6636  148 
10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jakobs Wolter 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 

9e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jakobs Wybe 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) 

8220   1137/9  

blz. 1 

06-11-1839 

Jakobsma Folkert J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 

van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 

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

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Jakobsma Hendrik staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 

over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of 

langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6658 575 blz. 2 
25-11-1816 

Jakobsma Jakob staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of 

langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6636  148 

10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jakobss Eltjen de meid van Jakobs Hendrik te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 

Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van 

een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6640   539 

14-06-1815 

Jaksma G. L. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de 

Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. 

jaar 1815 (4) 

6830 18-A blz. 

19 

21-01-

1824 

Jaksma G. 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) 
6640   539 

14-06-1815 

Jaksma L. G. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de 

Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. 
jaar 1815 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Jalings te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 

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

provincie (122) 

9182 605 

05-04-1916 

Jalink Hendrika gehuwd met Jans Gerhardus,  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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Jalink Maria Hendrika,  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) 

6256 313 
29-03-1815 

Jalsma ? Foppe,  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) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Jamsma Berber, 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 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) 

6866 01-02-1825 

9-5-C 

Jamsma Jan van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der 10e afdeeling te 

Amsterdam jaar 1825 (1) 

3700 5-B 
06-02-1836 

Jan Beitske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 
de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4) 



6654  372 blz. 10 

09-08-1816 

Jan Diever zijn knecht, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6654  372 blz. 10 

09-08-1816 

Jan Diever zijn meid, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6636  148 

11e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jan Jakob de knecht van Wybes Anne 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) 

6836 2-A 

09-03-

1824 

Jan Klazes te Witmarsum,---- Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, 

Kuipers Tietje Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te 

Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan 

Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 gulden betreffende de memorie van de 

nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (5) 
6418 255-A 

00-05-1817 

Jan Knegt Pieter 69 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6082 504 
25-05-1822 

Jan Oom Vallaat---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de 
Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  

Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10) 

6254 140-B-blz. 22 

17-01-1815 

Jan Ruurd uit een huis bij de Hoeksterpoort,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. 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Jan Schaap 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) 

6282 737-20 

07-07-1817 

Jana Maayke, Renteniersche te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6100  1215-26 

29-11-1823 

Jandsma Klaas Jans, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Knijpe in 1823 die dat ook in 1824 

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

6383 96     

23-04-1814 

Janekuik Pieter te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

8350 167-6 

18-02-1841 

Janen Johannes Gerhardus * 21-05-1809 Niederlangen in Hannover wonende Wijtgaard wordt vermeld in een document genaamd 

staat van personen welke geen bewijs van voldoening van de Nationale Militie kan worden afgegeven en met vermelde 

uitzondereing enz. jaar 1842 (7) 

6245 399-2 

10-05-1814 

Jangermans  A. de begrafenis van een kind van ,  hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take 

Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2) 

9187 890 

04-07-1918 

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

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

6049 574 

16-08-1819 

Janisch C. R. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine 

komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde 

en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te 
Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie 

Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in 

Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin 
voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul 

Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 

(16) 

6418 255-A 
00-05-1817 

JanKnegt Pieter 69 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6271 574-4 

06-07-1816 

Jannema Marten Everts, 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) 

6383 80       

23-04-1814 

Jannereth Albert 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) 

6830 29-C 

21-01-

1824 

Jannereth Hendrik Jans * 20-01-1788 te kenen gevende dat hij aan de ligting van 1814 geen deel had 

genomen omdat hij zig toen in Franschen Dienst bevond en dat hij nu enz. jaar 1824 (3) 



8093 565/6 

11-07-1838 

Janning J.G.H. Geb. Spilles, laatst gewoond hebbende te Schiedam. Sapeur12-10-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6630  1017A blz. 2 

22-08-1814 

Jannis Luite de erven van de weduwe wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde 

tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der 
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet 

worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017B blz. 3 

22-08-1814 

Jannis Pieter staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van 

een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe 
als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 

1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 3 
22-08-1814 

Jannis Pieter wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 
van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 

Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal 

dossier (22) 

5997 307 

31-03-1815 

Jans   Thijs 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 

99 

6060 479 
05-07-1820 

Jans  Pieter---- Schermer Gerardus Fredericus hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de overleden Jans  Pieter 
jaar 1820 (1 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans …? Feitze 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans …? Jarig 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Jans A. de weduwe staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 

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

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

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Jans A. de weduwe te Dantumadeel als inslager van drank 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) 

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Jans A. de weduwe te Veenwouden 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) 

8375 708-5_8b 

20-07-

1841 

Jans A. de weduwe te Venwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven 

Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 
3700 6-A 

09-02-1835 

Jans Aafje , 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-6 

17-02-1834 
 

Jans Aafje, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de etablissementen 

der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger 
aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Jans Aafje, 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jans Aag te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6028 810 

13-11-1817 

Jans Aaltje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6026 652 

23-09-1817 

Jans Aaltje 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) 

6854 16-A 

25-09-1824 

Jans Aaltje weduwe van Zeggeren van E. H. Winkeliersche te Leeuwarden, een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de 

gevolgen van een bekeuring, wegens het niet aangeven van patent jaar 1824 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Jans Abraham 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Jans Adam 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 

Jans Adam 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 
311 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 

Jans Adam, 19 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 



neelen 

26-03-1824 

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

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jans Adam, 49 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende 

de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten 
voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 

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

6636  148 

7e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jans Adolph te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Aize, 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) 

6640   544, 1 

15-06-1815 

Jans Akke te Elahuizen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van 

Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Jans Albert de weduwe 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) 

6069 
 

342, 13-14 
28-04-1821 

Jans Albert en Sapes Sijbe van beroep Veerschippers van Oenkerk op Leeuwarden zij dienen een request in betreffende  de 
veelvuldige belemmeringen welke er gevonden worden  in de Murk lopende van  het zogeaamde Mieder diep tot de Wielshals 

hebben verzogt tot het uit de weg ruimen van deze belemmeringen enz. jaar 1821 (2) >>>Hierbij hoort ook het dossier een 

document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk 
tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (16) 

6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Jans Albertus 8 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) 

6283 1005 

03-09-1817 

Jans Andries wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 2e 

Kapittel en ontvangt   fl. 11-4-6  wegens Tractement als lid van  het Geregt enz. jaar 1817 (5)     

6262 946-4 
30-09-1815 

Jans Anne moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 

1815 (5) 

5982 1752 
13-12-1813 

Jans Anne 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) 

6251 1049 

28-10-1814 

Jans Anne, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 

Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6252 1179-71 

08-11-1813 

Jans Anthony wegens Glazenmaken aan de Caserne te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 

door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang 

en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6840 36-A  

blz. 26 

22-04-

1824 

Jans Antje Arbeidster 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) 
6088 1038 

04-11-1822 
Jans Antje---- Everts Aaltje oud 54 jaar Anema Sjouwk Minnes 32 jaar, Rogmolenaar  en Wenk Hendrik oud  32 jaren Wever  
beide te Minnertsga  verklaren dat voorgenoemde Aaltje geb. te Leek wonende te Minnertsga  weduwe van Hemersma Wate Jans 

te Aurich overl.  d.v. Pieters Evert en Jans Antje beide te Leek Overl.  op de derde dag der maand  oktober 1822 des s’ nachts ten 

half twaalf uren te Minnertsga in het huis nummer 124 is overleden  enz. jaar 1822 (2) 

6262 978-3 
13-10-1815 

Jans Antje 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Jans Antje 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 

24 

6836 20-C 

09-03-

1824 

Jans Antje---- Lang de Antoon Antoons geboren 20-01-1805 ongehuwd en Boerenknegt wonende in 

St. Anna Parochie zoon van Antoon de Lang die is overleden en van Jans Antje die sinds 1822 een 

zwervend leven leidende en haar kind achter gelaten heeft enz. jaar 1824 (3) 
6252 1176-21 

06-12-1814 
Jans Antje voor Vragt en Reisgeld: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande 
jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

6026 595 

02-09-1817 

Jans Antje weduwe van Jacobs Dirk 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) 

6391 49 

16-01-1815 

Jans Antje weduwe van Koudenburg Freerk Botes te Wierum, het betreft haar request dat haar man is komen te overlijden 

waardoor de weduwe in bedrukte omstandigheden is geraakt en haar 2 dochters en verzoekt om haar zoon van den dienst te 
ontslaan dit document is ondertekend door de Schout Wijnia H. M. van Nes enz. jaar 1815 (1) 

6252 1176-20 

06-12-1814 

Jans Antje wegens Kostgeld voor Jansma Johannes Jans: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van 

Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 



6247 640 

29-06-1814  

Jans Antje, 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) 

6251 1049 
28-10-1814 

Jans Antje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 
Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Antoe de meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp 

en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

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

6252 1180-5 

29-07-1814 

Jans Antony te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane 
leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-65 

08-11-1813 

Jans Antony wegens Glazenmaken aan de Casernen, 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) 

6830 18-A blz. 

21 

21-01-

1824 

Jans Arjen de weduwe te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen 

of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de 

gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen 

informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 
6258 627-5 

21-06-1815 
Jans Arjen 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) 

6251 1049 

28-10-1814 

Jans Arjen, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 

Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Jans Ate 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, 4 

06-06-1814 

Jans Ate, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud 

der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  dossier (32) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Jans Auke de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6383 66 
02-04-1814 

Jans Aukjen 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 

3701 5-C 
06-02-1839 

Jans Baitske, 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) 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Bareld, 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Jans Bartle te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding 
van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Bartle 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) 

6245 399-24 

10-05-1814 

Jans Beernd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

3701 5-D 

nrs. 1-6 
10-02-1842 

Jans Beitske x Posthumus Yde, 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 

Jans Beitske x Posthumus Yde, 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) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Jans Beitske, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Jans Beitske, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

6254 126-a 

16-01-1815 

Jans Berend , Lijkbegraver te Burum betaald voor 1 Rotting in de kerk , 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) 

6254 126-b 
16-01-1815 

Jans Berend---- Visser Jan Romkes (  Jans Berend , Lijkbegraver te Burum betaald voor hem  1 Rotting in de kerk ), 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) 



6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Berend, 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) 

6622 2125 

00-12-1813 

Jans Botte hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven 

dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen 

op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer 
vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen 

nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

6278 195-8 

20-02-1817 

Jans Bouwe de weduwe, een Boerderij moet mee betalen omdat zij 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) 

6243 191-15 
06-03-1814 

Jans Brand 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Jans Christiaan 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 

Jans Christiaan 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Jans Christiaan, 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) 

6006 982 

20-12-1815 

Jans Coenraad---- Dagen Sierd Dirks  te Hindelopen In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den inhoud van 

de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de Deurwaarder Executant 

Baunach ….? gaat vergezeld van Jans Coenraad en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven naar de woonplaats van 
eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de bewaring van deze meubelen en 

goederen zijn toevertrouwd aan Jans Coenraad die allen dit document ondertekenen Dwangbevel jaar 1815 (4) 

6242 90 
04-02-1814 

Jans Coenraad 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 1092 
09-11-1814 

Jans Cornelis---- Baukes Tjalling voor geleverd Brood 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 

6251 1092 

09-11-1814  

Jans Cornelis---- 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 

6830 20-C 

15-01-

1824 

Jans Cornelis hij staat vermeld in een document van de Gouverneur van Vriesland aan de Heer 

Secretaris der Algemeene commissie van Liquidatie in Den Haag enz. en heeft gediend op het Schip 

Jan de Wit als Matroos jaar 1823 (3) 
6282 737-5 

07-07-1817 

Jans Cornelis, Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 

Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding 
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6251 1092 

09-11-1814  

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   

5663 16 

30-03-1898 

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

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

6644  799  

nrs. 46-74 
25-09-1815 

Jans Diekje 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) 

6646  916 
01-12-1815 

Jans Dirk  ---- Adama Theodorus Predikant bij de Hervormde Gemeente te Koudum schrijft en ondertekend een document aan de 
Gouverneur van Vriesland dat toen in het jaar 1809 het zo voordelig beroep bij de Hervormde Gemeente te Berlikum door het 

afsterven van P. (Petrus) Nota vacant geworden enz. hij dsaar naar toe moest maar omdat hij al 25 jaar in Koudum woont wil hij 

dat niet maar er waren enz. verder genoemd in de bijlage een document van 1809 met de benoeming  Kerkvoogden van Koudum 
Wouters Eelke en Jans Dirk, Soethout Haye ondertekend door Bere de A. J. C., Keuchenius G.,  Dirk Jans, Rengers L. A. F.  jaar 

1815 (10) 

6026 595 

02-09-1817 

Jans Dirk ---- Everts Hendrik en Aljes Berend   staat vermeld als Voogd  over de zoon van wijlen Jans Dirk en Thies Jantje in 

leven echtgenoten op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en 
aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en 

Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6257 410-11 
28-04-1815 

Jans Dirk 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) 

6257 410-16 

28-04-1815 

Jans Dirk 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) 



6258 627-7 

21-06-1815 

Jans Dirk 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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jans Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6017 780 

28-12-1816 

Jans Dirk, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde 

goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Dirk, 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Jans Dirkje, 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) 

8356 320-14, 4 

02-04-1841 

Jans Douma Johannes---- Kuperus Anne Jans  plaatsvervanger van Jans Douma Johannes wordt vermeld in een document 

genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. 
jaar 1841 (5) 

6252 1180-4 

29-07-1814 

Jans Douwe de weduwe te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den 

Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie 
wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-65 

08-11-1813 

Jans Douwe leverantien en Arbeidslonen aan Casernen, 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) 

6252 1179-64 

08-11-1813 

Jans Douwe wegens Timmermans arbeidslonen aan de Barakken, 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) 

6246 481, 14 
06-06-1814 

Jans Douwe 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Jans Douwe 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) 

6258 627-7 

21-06-1815 

Jans Douwe 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) 

6261 878-1 
11-08-1815 

Jans Douwe, 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Jans Douwe, 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) 

6246 481, 7 

06-06-1814 

Jans Douwe, 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) 

6830 18-A blz. 

11 

21-01-

1824 

Jans Dulke te Sloten (Fr.)  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) 
6246 462 

02-06-1814 

Jans Durk---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens 

invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan 

te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en 

Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge 

ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de 

executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. 
verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 

1814  (12) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Jans Durk, 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 8 

Jans E. de weduwe te Jelzum zij 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) 

5663 17+28 

08-04-1897 

Jans Ebele  zijn weduweOldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5664 6 

10-05-1900 

Jans Ebele Jans de weduwe Oldeboorn Schip de Telephoon, jaar 1900 



6251 1049 

28-10-1814 

Jans Eelkje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 

Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6388 45           05-

10-1814 

Jans Eiger, Kasteleinsche te Oudemirdum, 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 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Eise, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Eize, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6251 1049 
28-10-1814 

Jans Elske (wed) , Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 
benevens de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6026 625 

12-09-1817 

Jans Engbert----- Deelstra Albert Ruurds Brander te Nijentap gem. Roden Provincie Drente, verweerder enz. , Jans Engbert 

getuige te Hauwelderwijk mag door de provincie door hen verhoord worden  met een lijst met de vragen, enz jaar 1817 (6) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Evert, 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) 

8306 1025/422A 
15-10-1840 

Jans F.  van beroep Chalouproeyer op de Abt  jaar 1840 

6069 

 

342, 5 

28-04-1821 

Jans Feije aan hem wordt betaald voor het perceel no. 7 en wel  f. 150.=  enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte 

Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de 
Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6020 136 

03-03-1817 

Jans Feike (de erven) zij en hun   huis te de  Burum wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie 

van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Kollumerland, begin der Linie bij enz, eind der linie 

enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door 
alle Grietenijen , (6) 

6257 410-14 

28-04-1815 

Jans Feye 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jans Fildoun weduwe van Hommes Douwe 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) 

8280 525-A, 6 
21-05-1840 

Jans Foeke---- Zijlstra Durk Takes 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 Jans Foeke en Bootsma Tietje Teekes en zijn Signalement 

enz. jaar 1840 (2) 

6247 640 
29-06-1814  

Jans Foekje, 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) 

6392 77 

02-02-1815 

Jans Fokjen---- Vries de Jan Aises,  de Schout van de Gemeente Ureterp Harkema J. geeft aan de Gouverneur te kennen dat de 

ouders van voornoemde zijn Vries de Aise Oenes en Jans Fokjen met hun Tjalk Schip zijn leggende te Amsterdam buiten en dat 
hij  niet bij zijn ouders zal zijnhij zeker  zijn broer Vries de Oene Aises zal zijn die met zijn Schip is leggende in de Stad 

Steenbergen aan de Palen enz. verder  wordt er vermeld dat Veenstra Johannes Gerbens eenige zoon van Eises Froukjen gewezen 

Concevit van de klasse van 1811 enz. jaar 1815 (2) 

6245 399-10 

10-05-1814 

Jans Fokjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 

1812 (2) 

6623 42 

07-08-1813 

Jans Fopke, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest 

gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 
geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Jans Fopke, 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-

1817 

Jans Foppe 128 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) 
6636  148 

7e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jans Foppe te Langedijke 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) 

6418 248-A  

 10e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Jans Foppe te Opeinde 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) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

Jans Frans staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 



15-09-1814 

5993 958-A 

26-11-1814 

Jans Freerk---- 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) 

6252 1186 -1 

29-11-1814 

Jans Freerk---- Hartmans H. J. te Wierum bij hem zijn bepaalde glazen ingeslagen  waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder 

was die ook binnen de huizinge alle geweld heeft uitgeoefend, de jonge vrouw zig zwanger bevindende  en in een kamer zijn 
gevlugt heeft hij met moord en dood bedreigd , maar heeft de deur gelukkig niet open kunnen krijgen  en zij gelukkig dat gevaar is 

ontkomen., te Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes den Predikant gedwongen om de kanzel te treden 

en meer smaad aangedaan ook heeft Reitsma G. P.  zich niet ontzien den bode Doedema R. W.  te knijpen en te dwingen enz. enz. 
dit alles wegens de aansporing van de menigte om een oproer te vormen en dit alles wegens een aanslag enz. enz. verder een lijst 

met ca. 300 namen van Ingezetenen van de Gemeente Nesals wegens den achtestand van den jare 1813 enz. enz. jaar 1814 (5) 

dossier (8) 

6252 1186-1 t/m 4 

29-11-1814 

Jans Freerk te Wierum , 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. 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. 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) 

6632  

 
  

1316  

lijst 4-L. 
22-10-1814 

Jans Freerk te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de 

Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6252 1179-67 
08-11-1813 

Jans Freerk wegens Caserneringskosten van Militairen en het transport van regenwater enz. , 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Jans Freerk, 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) 

6257 410-14 
28-04-1815 

Jans Froukjen 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) 

8379 797-3 
14-08-1841 

Jans G.  Haulerwijk is het domicilie van onderstand en wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in het personeel van de Bedelaars en 

Colonisten over de maand juni 1841 enz. jaar 1841 (3) 

8309  1095-2 
05-11-1840 

Jans G.  x Leffens Jouke staat in een document vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie 
van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (3) 

6418 248-C 1e bat  

10e  blz. 

Nom. Staat 
09-06-1817 

Jans G. 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) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Gaitske, 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) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Jans Geert    ---- 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Geert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6261 878-4 

11-08-1815 

Jans Gellof, 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) 

6840 36-A  

blz. 33 

22-04-

1824 

Jans Gerben 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) 
6383 79       

23-04-1814 

Jans Gerben 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) 

6258 627-6 
21-06-1815 

Jans Gerben 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) 

9182 605 

05-04-1916 

Jans Gerhardus gehuwd met Jalink Hendrika,  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) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Jans Gerke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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 

Jans 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 

Jans 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 

Jans Gerrit zijn knecht 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) 

5984 125, 125a-2 

16-02-1814 

Jans Gerrit, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst 

van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6632 1262,  

3e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Gjerrit, 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) 

3572 14-f 
24-09-1822 

Jans Goffe---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de jonge. Te 
zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het veer van 

Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (11) 

6393 134 

28-02-1815 

Jans Gosen te Oldeberkoop (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits 

en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8309  1095-2 

05-11-1840 

Jans Grietje * 1802 staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige 

byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars 

Kolonisten enz. jaar 1840 (5) 

8375 716-3_2d 

22-07-184 

1 

Jans Grietje de gemeente Ooststellingwerf is haar 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) 
5997 307 

31-03-1815 
Jans Grietje 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  

59 

6243 245 
10-03-1814 

Jans Grietje wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 
Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Jans Grietje 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) 

3701 38-C 

08-02-1839 

Jans Grietje x Jong de Klaas 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) 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Jans Grietje 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) 

8375 716-3_3E 

22-07-184 

1 

Jans Grietje, Vries is de plaats van waar opgezonden en Ooststellingwerf  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) 
3700 38-C 

03-02-1837 

Jans Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3699 A-38 

14-02-1834 
 

Jans Grietje, 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) 



3700 37-A 

04-02-1835 

Jans Grietje, 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 B-38 

14-02-1832 

Jans 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 1832 (4) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Jans Grietje, 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) 

6255 265-9 

13-03-1815 

Jans Grietjen , 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) 

6631 1189 lijst 3 
26-09-1814 

Jans Grietjen 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) 

8362 446/2 
00-00-1841 

Jans Grijtje, ------- Tiekstra Bouwe Idreis en Durkje Gerbens van Meulen, Betreft het onderhoud van een kind van Grijtje Jans 
genaamd Klaas, jaar 1841 (3) 

8375 708-

5_23a-v 

20-07-

1841 

Jans H. de weduwe 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) 
8285 615-2, 23,2 

19-06-1840 

Jans H. de weduwe te Jelsum 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) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Jans H. de weduwe 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) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Jans H. de weduwe te Jesum 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) 

6044 206 

31-03-1819 

Jans H. in leven gehuwd met Willems Mijntje, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters 

en eigendom overgang in het jaar 1819 (4) 

6258 550 
06-06-1815 

Jans H. te Sexbierum voor geleverde Turf en Kaarsen aan de wagt enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens 
Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon  

gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3) 

6645  879 + 898 
07-11-1815 

Jans Hankje x Boer de Theunis Jans---- Boer de Theunis Jans Arbeider en Jans Hankje Echtelieden te Franeker dat zij in de nacht  
Van De 1e op de 2e november dooe eene noodlottige brand hebben verloren hunne Huizinge staande aan het Kaatsveld  No. C. 

onder Franeker en hun wintervoeding voor 3 koebeesten enz. jaar 1815 (5) 

6258 577-3 

13-06-1815 

Jans Hans te Sexbierum wegens levering van Turf,, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie 

Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Hans zijn meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp 

en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

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

6258 577-2 

13-06-1815 

Jans Hans, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten ten 

behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Sexbierum over 

1814 enz.  jaar 1815 (4) 

6834 7-A blz. 4 

18-02-

1824 

Jans Hantje te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der 

Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders 

de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen 

informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 
6256 371 

20-04-1815 
Jans Haring---- Meijer Marcus Adams ,   Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te Leeuwarden de heer  
Eekma J. , dat hij van mening is dat voornoemde  in regten berekkelijk de aangifte van het Twente Rier inplaats van een Koe te 

ageren enz. enz.  en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene actie behoort te worden geïnstitueerd deze bestaan  

hierin dat blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , Stienstra Jochum Jans,  Bouma Geele, de z.g.n. Twenter Rier van 
de geboorte af tot aflevering aan  Meijer Marcus Adams door den laatste enz. enz.  en deze attestatie afgegeven door Jans Haring 

en Bootsma Sijne R.  enz. enz,  jaar 1815 (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Jans Harm 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) 



6252 1179-74 

08-11-1813 

Jans Harmen  wegens Casernements kosten, 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) 

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-

1824 

Jans Harmen Schipper van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6257 410-11 

28-04-1815 

Jans Harmen 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 1179-39 
08-11-1813 

Jans Harmen wegens vertering van ordonnancen te Paezens, 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) 

6246 481, 11 

06-06-1814 

Jans Harmen 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) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Jans Harmen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl 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) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Jans Harmen 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Harmen, 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) 

6246 481, 4 

06-06-1814 

Jans Harmen, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 

onderhoud der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  dossier 
(32) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 
16-03-1814 

Jans Harmen----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 

schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het 
Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  aangenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? 

Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en 

gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig 

allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde 

rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder 

Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans 
Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, 

een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 

1814 (10) 

6839 4-A 

06-04-1824 

Jans Hatert & Comp Harlingen Schip de Onderneming, jaar 1824 

6276 1102-18 

18-12-1816 

Jans Hattum, 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) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Hedde, 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) 

6252 1174-5 

27-02-1810 

Jans Heerke (Wagenmakery) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe 

Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document 
jaar 1810 (2) dossier (9) 

6019 81 blz.  

61, 62 
05-02-1817 

Jans Heerke lid van het Gemeentebestuur van Dantumadeel , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten 

van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, 
Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met 

Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt 

beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve 
boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6253 13 

30-09-1813 

Jans Heerke overleden 05-11-1811 , hij staat op een lijst  van het District Dantuamdeel die nog geld aan hem  verschuldigd is   

van fl. enz.enz. 12 kolommen met info. Gedateerd Dockum 30-08-1813  enz. maar jaar 1815 (3)  tevens aanwezig een staat van 
goederen  welke  aan het  District Dantuamdeel  toebehoorde, Dossier  (6) 

6251 1090 

14-11-1814 

Jans Heik? ,  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) 

6256 375-10 

10-03-1815 

Jans Hein wegens gedane nachtwagten ter gelegenheid van het Schapen stelen enz. hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 

verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. 

enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 



6632 1262,  

1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Heine, 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) 

6283 1005 

03-09-1817 

Jans Hendrik  Lid  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de kosten van  

bestuur 1e Kapittel en ontvangt fl. 18-15-00 enz. jaar 1817 (5)   

6254 181 

21-02-1815 

Jans Hendrik---- Aukes Roel de weduwe wegens 47 weken kostgeld wegens de aanbestelde gealimenteerde Jans Hendrik,  Wordt 

vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6636  148 

8e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jans Hendrik de knecht van Jakob Harmens 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) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Jans Hendrik 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) 

6252 1174-5 

27-02-1810 

Jans Hendrik de weduwe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe 

Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document 
jaar 1810 (2) dossier (9) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Jans Hendrik 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) 

6283 1006  

05-06-1817 

Jans Hendrik lid van het Gemeentebestuur----Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega, voormalige 

ontvanger van het District Ooststellingwerf belast met de Liquidatie van , enz. enz. dat hij wordt gelast om dit in een zeer korte 

tijd te doen enz. verder een staat met bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 7 

Jans Hendrik te Warga 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) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Jans Hendrik 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Jans Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6283 1005 

03-09-1817 

Jans Hendrik wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 2e 

Kapittel en ontvangt   fl. 11-4-6  wegens Tractement als lid van  het Geregt enz. jaar 1817 (5)     

6245 399-23 

10-05-1814 

Jans Hendrik, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

6245 399-26 

10-05-1814 

Jans Hendrik, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

6245 399-28 

10-05-1814 

Jans Hendrik, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

6245 399-65 

10-05-1814 

Jans Hendrik, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Jans Hendrik, 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) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Jans Hendrik, 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans 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) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Hermen, 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) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Jans Herre 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) 

6258 627-6 
21-06-1815 

Jans Hiltje 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) 



6243 191-12 

06-03-1814 

Jans Hotske, 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) 

8364 499-10- 

7 - 8 

23-07-1840 

Jans Hubert & Co. is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn 

opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes Mr. 

S.   deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22) 

6870 09-03-1825 
3-A 

Jans Hubert & Comp. gezien zijn requeste is goedgevonden dat het Schip de Vrouwe Petronella met Kapitein Jonge de Popke E. 
thans te Harlingen liggende enz. enz. jaar 1825 (2) 

6243 191-4 

06-03-1814 

Jans Hubert, 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) 

8364 499-10- 
4 -5 - 6 

21-08-1840 

Jans Huibert in Comp. vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840 
wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend 

Sueluw S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Jans Hylke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort 

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

6247 640 

29-06-1814  

Jans Hylkje, 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Jans Ibeltje 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 

161 

5993 958-C/3 

26-11-1814 

Jans Iebeltje van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in 

Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

5997 307 

31-03-1815 

Jans Ieske 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  
73 

6034 395 

30-05-1818 

Jans IJde  , Blikslager, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6383 74 
23-04-1814 

Jans J. 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) 

6416 172 
16-04-1817 

Jans Jacob  de Minister van Financiën heeft de nodige autorisatie verleend op de Ontvanger Particulier te Heerenveen om de door 
voornoemde  voor het regt bij de Nationale Militie gestrte gelden enz. jaar 1817 (1) 

6651  223 

27-05-1816 

Jans Jacob---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de gemeente Lemmer ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Jans Jacob tot beroep van Tapper  en Winkeltje in het klein van eetwaren heeft enz.\jaar 
1816 (1) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Jacob staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog 

nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 

1813 (12) 

6252 1180-4 

29-07-1814 

Jans Jacob te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane 

leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6383 78        
23-04-1814 

Jans Jacob 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) 

6383 79       
23-04-1814 

Jans Jacob 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Jacob 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Jacob 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Jacob 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) 

6414 42 

28-02-1817 

Jans Jacob---- Vierssen van  P. O. President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jans Jacob, Loteling van de Gemeente 

Havelte getrokken hebbende enz.  is in dienst getreden wegens desertie van zijn plaatsvervanger Jansen Hillebrand enz. jaar 1817 
(1) 

6252 1179-65 

08-11-1813 

Jans Jacob voor Kamerhuur Vuur en Licht voor Militairen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door 

Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6252 1179-64 

08-11-1813 

Jans Jacob wegens arbeidslonene en leveranties tot het bouwen van de Caserne op Oostmahorn , 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) 

6252 1179-73 

08-11-1813 

Jans Jacob wegens geleverd zout en vleesch, Turf, Jenever,  Kaarsen en Reiskosten van Leeuwarden naar Groningen, 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) 

6252 1179-66 

08-11-1813 

Jans Jacob wegens leverantie va Beddelakens en Waschlonen. , 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) 

6252 1179-47 

08-11-1813 

Jans Jacob wegens leverantie van H?opzakken te Anjum  , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Militairen,  gemaakt 

door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang 

en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6252 1179-63 

08-11-1813 

Jans Jacob wegens Waschlonen van Bedlakens voor de Casernen, 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) 

6651  214 
17-05-1816 

Jans Jacob wonende aan de Lemmer wordt vermeld in een door de Minister voor Marine ondertekende brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende jaarlijkse pensioen tevens zijn request dat hij ondertekend samen met de solliciteur Boellaard P. waarin 

staat dat hij 47 jaren oud is en dat hij in 1799  heeft gediend als matroos bij de enz. jaar 1816 (4) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Jans Jacob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & 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) 

6261 878-5 

11-08-1815 

Jans Jacob, 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Jans Jacob, 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) 

5984 125, 125a-2 
16-02-1814 

Jans Jacob, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst 
van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6642 673 

29-06-1815 

Jans Jakob---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Jans Leentje dochter van Barneveld Jan weduwe van Jans Jakob thans wonende te 

Workum maar gewoond hebbende te Stavoren en behorende tot de Roomsche Kerk in armoede is vervallen enz. jaar  1815 (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Jans Jan  en Jan Cornelis gehuwd met Klaassen Lizabeth 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) 

6636  148 
12e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jans Jan de knecht van Lamberts Geesjen te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 
Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van 

een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6641  623 

17-07-1815 

Jans Jan in leven x Harmens Hinke---- Loon van F. (Folkert) Provisionele Schout van Rauwerd ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het request van eene Harmens Hinke ook een brief ondertekend door Jans Pos dat de kerk 

en armvoogden verzoeken ontheven te worden van het onderhoud van Harmens Hinke weduwe van Jans Jan want zolang de man 
leefde hebben zij enz. jaar 1815 (2) 

6256 375-11 

10-03-1815 

Jans Jan---- Klazinga F. wegens het arresteren transporteren en bewaken van de gevangene Jans Jan,  hij komt voor op de Staat 

der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in 
Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

5987 386 

20-05-1814 

Jans Jan---- Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers Klaas en Spaanstra Jan 

Iebeles allen te Dragten wonende  er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen enz. jaar 1814 (1) 

6028 827 
20-11-1817 

Jans Jan 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 Vollenhoven  de heer 

Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3) 

6632 1259 

10-10-1814 

Jans Jan---- 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) 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6251 1049 

28-10-1814 

Jans Jan, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 

Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Jans Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen 

(met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

9725 Deel I   
Blz. 62 

00-00-1873 

Jans Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1873 (2) 

6251 1049 
28-10-1814 

Jans Janke (wed) , Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 
benevens de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 



3572 14-g 

24-09-1822 

Jans Janke---- Popes Frans, Jans Janke weduwe van Hayes Poppe. Onderwerp: het veer van Blija op Dokkum dat zij wel willen 

bevaren met een prijslijst  enz. jaar 1822  (5) 

6383 66 

02-04-1814 

Jans Janke 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 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Janke, de meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp 

en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

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

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Jannis, 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) 

8179 366-20 
08-04-1839  

Jans Jan----Ruiter Arend Jans * 29-10-1820 Nijehaske, Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Jan en Raadsveld Jantje 
Arends , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot 

hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

6303 484 

10-10-1823 

Jans Jantje , een brief van de Grietman van Haskerland aan de Gouveneur van Friesland dat eerstgenoemde sedert ten minste  16 

jaren te Sintjohannisga is woonachtig geweest en nog woonachtig is bij haren vader daar zij nimmer te Oudehaske zou zijn 
woonachtig geweest en aldaar onbekend  enz. enz. jaar 1823 (2) 

6303 532-h 

30-08-1823 

Jans Jantje 29 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  Ommerschans 

enz. jaar 1823 (3) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Jans Jantje onecht kind van Kramer Trijntje 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) 

6032 201 
24-03-1818 

Jans Jantje weduwe van Fokkes Eppe, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij 
besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. 

gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

3700 39-A 

04-02-1835 

Jans Jantjen onecht kind van Kramer 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) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Jans Jantjen onecht kind van Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente 

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

3701 1-C 

blz. 5 

01-03-1839 

Jans Jantjen te Weststellingwerf, 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) 

6283 1005 

03-09-1817 

Jans Jarmer van Donkerbroek wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  

bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 5.-  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)   

6632 1262,  

1e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Jeen zijn meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp 

en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

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

6632 1262,  

1e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Jeen, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Jelke, 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) 

6389 44-45 

01-11-1814 

Jans Jelle Huisman ---- Huisman Jelle Jans te Wommels geeft  met verschuldigde eerbied te kennen dat hij thans bij den 

Landstorm enz. maar dat hij daar door zwakheidshalven van Ligchaamsgebreken  onmogelijk in staat is om enz. met attest 
(aanwezig)  van de chirurgijn Noordenbos U. J. enz.  jaar 1814 (2) 

6383 81       

23-04-1814 

Jans Jelle 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) 

6632 1262,  

1e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Jelle zijn meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp 

en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

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

6632 1262,  

1e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Jelle, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Jelle, 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) 

6386 34, 35, 36, 37 
01-08-1814 

Jans Jelle----Woude van der Jelle Jans 42 jaar, geboren te Oostermeer zoon van Jelle Jans en Wouda Antie Johannes dat uit 
hoofde van een rechter zijbreuk enz. ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6626 487  blz. 9 

07-04-1814 

Jans Jelte 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) 



6423 541G 

25-10-

1817 

Jans Jeltje---- Jong de Albert Fockes * 25-02-1797 z.v. Jong de Focke Alberts en Jans Jeltje 5 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 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) 
6247 640 

29-06-1814  

Jans Jeltje, 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) 

6262 952-10 

28-09-1815 

Jans Jentje heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat 

der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. 
enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Jans Jetsche 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Jans Jetske Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 
Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6843 7-C 

28-05-1824 

Jans Jetske---- Lamstra Jan Lammerts, geb. te Rottevalle,  heeft zig niet ingeschreven  vor de militie terwijl hij dat wel verpligt is. 

Een staat met  zijn ouders  Lammert Jan en Jans Jetske , en verdere gegevens jaar 1824 (4) 

6026 652 
23-09-1817 

Jans Jetske 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) 

6864 21-C 
07-01-1825 

Jans Jetske---- Terpstra Folkert Cornelis  geb. 15-01-1785 en gedoopt 7 April 1790 van beroep Tigchelaar gehuwd met  Linden 
van der Johana Pieters, zoon van Folkerts Cornelis en Jans Jetske , hij heeft zijn verplichtingen  wegens de Militie niet voldaan 

jaar 1825 (5) 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Jans Jetske 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Jans Jetske, 289 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 

Jans Jetske, 3 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Jans Jetske, 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) 

6276 1102-8 

18-12-1816 

Jans Jetze 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) 

6628 797 

22-06-1814 

Jans Job---- Teunis Dirk Cum S. wordt vermeld in een document als woonachtig onder de dorpe Pietersbierum en terugzending 

van het rekest van de Kerkeraad en vijf gegoede ingezetenen  en dat Dirk Teunis zich beklaagd met Atte Heerkes C.S. en anderen 

als bezitters enz. verder genoemd Scheltes Jan en Andries Jan en dat Jobs Gerrijt eene Zathe in buur heeft en dat Bouritius Rienk 
zig behoorde te schamen enz. en dat Jans Job en Ates Pieter  enz. ondertekend door Donia M. S. adj. Schout van Sexbierum enz. 

jaar 1814 (3) 

6628 774 
06-06-1814 

Jans Job---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep 
Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven 

met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is 

gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis 
bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. 

A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2) 

6622 2103 

20-12-1813 

Jans Johannes ---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de 

Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een 
ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout 

Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester 

Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de 
Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok 

in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  

verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school 
om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn 

vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat 
verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het 

komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10) 

6254 140-A 

blz. 26-27  
en 31 

17-01-1815 

Jans Johannes heeft in Huur bij de plaats agter Cambuur aan de Kalverdijk en heeft in Huur Mieden op het Noord Oost van 

Cammingaburg op Cammingabuurster Meenschar  deels fenn eenz. enz.,   enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die 
weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 

Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd 

geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene 
Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (6) dossier (60) 

6639 495 + 498 

23-05-1815 

Jans Johannes---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens 

Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , 



Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis 

Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de 

Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. 

quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9) 

3700 15-B 

nrs. 1 - 10 

03-02-1836 

Jans Johannes kind van Johannes Hendrikje, 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) 

6252 1179-22 
08-11-1813 

Jans Johannes te Anjum wegens geleverde twee Gele Verde emmers voor de barak te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van 
Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6384 19 
26-05-1814 

Jans Johannes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als 
Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en 

Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 

incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --
Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

6833 27-A blz. 6 

06-02-1824 

Jans Johannis te St. Johannesga 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 

6627 698 

21-05-1814   

Jans Jouke---- Douma J. Plaatsvervanger van de Schout van de Gemeene Oudega ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende  een request van het Stadsarmenhuis ondertekend door de Administrerende Voogd Kuperus A.  van 

Bolsward regarderende de verpligting ter alimentatie van zekere Joukes Tjitske en haar kind het request is aanwezig  waarin 
vermeld wordt dat de vader  van Joukes Tjitske met name Jans Jouke  te Opeinde is geboren deze Jouke Jans is omstreeks Pinxten 

in den jare 1790 gehuwd met eene Steffens Pietje te Bolsward enz. jaar 1814 (3) 

6628 789 
16-06-1814 

Jans Jouke---- Joukes Tjetske dochter van Jans Jouke het betreft de nevenstaande stukken betrekkelijk de verplichting tot het 
onderhoud van Tjetske Joukes tusschen de voogden van het Stads Armenhuis te Bolsward en de Armvoogden van Opeinde 

gewisseld dat Jouke Jans  de vader van Tjitske Joukes over welks onderhoud verschil is, alhier te Bolsward getrouwd is in het jaar 

1790 met eene Steffens Pijtje en dat hij bij dezelve de dochter verwekt heeft dat Jouke Jans zijn vrouw in het laatst van 1791 heeft 
verlaten en zijn vrouw vervolgens in armoede vervallen is enz. verder genoemd de Stadsbode Rolsma S. G. jaar 1814 (8) 

6633  1415 

31-10-1814 

Jans Jouke---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de 

tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van 
Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward 

hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward 

hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar 
nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk 

ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren 

dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had 
verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris 

Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries 
ook genoemd de Maire Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe 

Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske 

oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper 
van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de 

Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, 

Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door 
Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17) 

6627 620 

02-05-1814 

Jans Jouke---- Steensma L. Administrerend Voogd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland. Dat met schuldigen 

eerbied de Voogden van het Stads Armenhuis van Bolsward, het was in het gezxegde jaar dat eene Tjetske Jans thans wonende 

onder het dorp Wolvega zich zwanger bevindende haar dienst had moeten verlaten en dadelijk in het ongelukkige geval 
verkeerde, wegens hare behoeftige stand als ontbloot van ouderlijke en vrienden hulp enz. en dat Jans Jouke te Rottevalle is 

geboren en door een vijfjarige inwoning eenige verplichting had gemaakt tot alimentatie van de vader van Tjetske Jans en dat 

deze Jouke Jans  was een zoon van eene Baukes Jan en Jurjens Tjetske in leven gewoond hebbende op het Westeinde jaar 1814 
(4) 

6632 1259 

10-10-1814 

Jans Jouke---- 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) 

6623 285 
29-10-1813 

28-01-1814 

Jans Jurjen---- Bruinsma  Metzelaar Jacobus wonende te Leeuwarden geeft in requeste te kennen dat aan hem de algemene 
Armrnvoogdij te Heerenveen competeerd 5/4 jaar kostgeld a een gulden per week en bij het jaar 2 hemden volgens indertijd 

gemaakte accoord wegens zijn vrouws moeder genaamd Lammerts Sjoukje weduwe van Jans Jurjen maar dat hij enz. jaar 1814 

(1) 

6633 1374+1459 

06-11-1814 

Jans Jurjen---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien van het 

district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en 
huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld 

Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma 

Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring 
ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een 

document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske 

Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10) 



6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Karst, 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) 

6257 410-16 

28-04-1815 

Jans Klaas de weduwe 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) 

6636  148 

9e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jans Klaas 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) 

6245 399-46 

10-05-1814 

Jans Klaas, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 

1812 (3) 

6247 640 

29-06-1814  

Jans Klaaske, 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) 

3698 B-46, 9 
14-03-1832 

Jans Klaaske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6261 878-5 
11-08-1815 

Jans Koop, 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) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Jans Kornelis 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) 

6628 811 

08-05-1814 

Jans Kornelis staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van 

den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van 

Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, 
Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die 

verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Kornelis, 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) 

6625 360 

08-03-1814 

Jans Lambertus---- Lammerts  Tjetske weduwe van Jans Lambertus de Diakenen van Noorwolde zijn weigerachtig de penningen 

door de Diakenen van Smilde voorgeschote ten behoeve van voornoemde Tjetske wegens haar onderhoued enz. jaar 1814 (2) 

6262 952-11 

28-09-1815 

Jans Lammert heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  

Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 
enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jans Leen H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6071 487 + A 

19-06-1821 

Jans Leendert   ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot 

verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt 

ook in genoemd Posthumus Swart W. H.  Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts  en Jans Leendert  en Klazes Jetske en 
Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan  en Ploeg van der Martje Piers en haar man  Rintjema Binne Tjerks,  ten Oosten en 

Zuiden Hendriks Reintje en  ten Westen Durks Durk  en ten Noorden de kerk van  Augustinusga jaar 1821 (12) 

6284 1119-32 

03-06-1817 

Jans Leendert ondertekend mede de Rekening  ( deel 2 )gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel 

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

6284 1119-27 

03-06-1817 

Jans Leendert ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten 

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

6026 595 

02-09-1817 

Jans Leendert 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) 

6642 673 

29-06-1815 

Jans Leentje---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Jans Leentje dochter van Barneveld Jan weduwe van Jans Jakob thans wonende te 

Workum maar gewoond hebbende te Stavoren en behorende tot de Roomsche Kerk in armoede is vervallen enz. jaar  1815 (3) 

6628 811 
08-05-1814 

Jans Leentje staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den 
predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  

Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders 
Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen 

genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

3698 B-15 

nrs. 42-53 
15-02-1832 

Jans Leentje, 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) 

6245 399-67 

10-05-1814 

Jans Lentje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 

1812 (2) 



6033 276 

20-04-1818 

Jans Louw 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,  Kollum is de laatste woonplaats voor de gevangenis 

jaar 1818 (2) 

6636  148 
4e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jans Lukas te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

8257  65/9 
20-01-1840 

Jans Lykle---- Bornstroom Cornelis Jacobs  geboren 11 october 1795 te Lemmer zoon van Bornstroom Jacob Cornelis= geboren 
in Zweden en Aukes Elisabeth  en  het betreft een staat van inlichtingen met een signalement dat hij op last van de Grietman van 

Schoterland naar Ommerschans is opgezonden als zijnde bedelaar edn hij is zwervende maar ook als Houtmolenaarsknecht bij 

Jans Lykle enz. jaar 1840 (5) 

6833 27-A blz. 5 

06-02-1824 

Jans M. de weduwe te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen 

met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8386 949/8 

20-09-1841 

Jans M. de weduwe 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 )    

8308 1087-3 
03-11-1840 

Jans ma M. te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der van het 
Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 1840 (3) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Jans Maartje 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. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 

1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6026 652 

23-09-1817 

Jans Maayke 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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

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

Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-

1824 

Jans Marijke te Sloten (Fr.)  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) 
6661 137 blz. 8 

19-03-1817 
Jans Marijke 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Jans Marten 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6243 191-17 
06-03-1814 

Jans Marten, 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Jans Mary 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) 

5995 71/6 

27-01-1815 

Jans Meindert Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- 

Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn 

goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door 
de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 

24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36) 

5994 1028 

21-12-1814 

Jans Meindert,  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) 

6299 
 

416-16 
10-05-1821 

Jans Meinske wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21) 

6252 1193-21 

29-11-1814 

Jans Meint zijn rekening wordt betaald voor het transport van palen tot het ophogen enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende 

Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6852 3-A 
31-08-1824 

Jans Meitthe---- Vries de  Syste Gaeles Deurwaarder wonende te Ferwerd onderwerp een request. Worden ook in genoemd 
Foppes Dirk, Jans Meitthe echtelieden te Jislum Jaar 1824 (4) 

6833 14-A, 9 

12-02-1824 

Jans Minke 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) 



3698 A-5 

11-10-1828 

Jans Minna, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Jans Minne 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 

Jans Minne, 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) 

8179 366-20 
08-04-1839  

Jans Minze---- Wit de Kerst Minzes *21-09-1820 Oudehaske Beroep Colonist wonende Veenhuizen,  z.v. Jans Minze en 
Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten 

aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

6626 516 

12-04-1814 

Jans Moerke---- Wades Harmen en Jans Moerke aldus geven de Armvoogden van Wouterswoude met alle eerbied te kennen in 

een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat voornoemden ruim 28 jaren te Driesum hebben gewoond  en 
hunne dochter Harmens Gertje aldaar is geboren en ergens anders 5 jaar hebben gewoond daarna naar twijzel vertrokken en dat zij 

Driesum behoren onderhouden te worden door enz. jaar 1814 (4) 

6246 481, 14 
06-06-1814 

Jans Nutte 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, 7 

06-06-1814 

Jans Nutte, 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) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Jans Nutterd, 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) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Jans Nuttert wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6668 380 blz. 5 

04-10- 1817 

Jans O. de weduwe staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 
welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 

dossier (8) 

6250 1000 
20-10-1814  

Jans Oene ,  hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen heeft 
geleverd en nog ontvangt fl. 297-10 enz. enz. jaar 1814 (5) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Oene, 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) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Jans Otte, 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) 

6251 1092 

09-11-1814  

Jans Paulus en Jans Cornelis wegens weekgelden  a 1 gulden per week enz. enz.  , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over 

de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  
enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16   

6381 106 en 127 

10-03-1814 

16-03-1814 

Jans Piebe Cornelis Harmen----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te 

Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  

buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama 
….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en 

gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig 

allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde 
rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder 

Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans 

Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, 
een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 

1814 (10) 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Pien, 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) 

6029 896 
17-12-1817 

Jans Pieter Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden  arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2) 

6262 946-3 

30-09-1815 

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

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

6252 1199 

01-12-1814 

Jans Pieter---- Postma Pieter Pieters met zijne schoonzoon Rooda Arjen Freerk die bij hem inwoont na gelijk met de weduwe van 

Jans Pieter en zoon een antwoord op zijn eerder request== Postma Pieter Pieters 76 jaar Hij schrijft en zet zijn merk onder de brief 
hij is wonende bij zijn schoonzoon Rooda Arjen Freeks, Huisman in het Klooster Anjum onder Berlikum Onderwerp: dat hij alle 

jaren in het Gemeente quosatie is aangeslagen , dus hij vind dit niet goed enz. Enz, jaar 1814 (4) 

6628 779 

15-06-1814 

Jans Pieter---- Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma Auke alle 

Dienaars bij de Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne wederom gebruik 
zouden willen maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans  gebruiktb wordende als enz. jaar 1814 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Jans Pieter 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) 



6018 34  

14-01-1817 

Jans Pieter te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in 

voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3) 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Jans Pieter 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) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6261 878-5 

11-08-1815 

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

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

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

6242 79 
04-02-1814 

Jans 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Jans Pieter, 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) 

6632 1262,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Pieter, 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) 

6246 481, 5 
06-06-1814 

Jans Pieter, 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) 

5995 71/7 
27-01-1815 

Jans Pietje te Arum Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel 
van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om 

zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad 

door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag 
van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36) 

6641  623 

17-07-1815 

Jans Pos---- Loon van F. (Folkert) Provisionele Schout van Rauwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het request van eene Harmens Hinke ook een brief ondertekend door Jans Pos dat de kerk en armvoogden verzoeken 

ontheven te worden van het onderhoud van Harmens Hinke weduwe van Jans Jan want zolang de man leefde hebben zij enz. jaar 
1815 (2) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Jans R. , 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) 

6262 952-14 
28-09-1815 

Jans Regnerius heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden 
vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 

Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6257 410-16 
28-04-1815 

Jans Rein de weduwe 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) 

6019 81 blz. 19, 20 

05-02-1817 

Jans Reindert lid van de Gemeenteraad van Westdongeradeel, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten 

van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, 

Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met 
Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt 

beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve 

boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6423 541D 

17-10-

1817 

Jans Remk---- Matroos Jan Tammes * 24-12-1794 z.v. Maroos Tamme Gerrits en Jans Remk 26 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) 
6250 964 

05-10-1814 

Jans Richtje  de weduwe van Oppedijk W. J. (Walle Jans) overl 21-12-1811 Maire van IJlst moet nog ontvangen het Tractement 

van haar overleden man----Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) de President Burgemeester ondertekend een document als lid van de 
raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 

1814 (7) 

6271 599-2 
15-07-1816 

Jans Richtje weduwe van Oppedijk W. J. (Walle Jans) overl 21-12-1811 Maire van IJlst wordt betaald voor haar leveranties en/of 
diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene 

Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog 

dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

6628 739 

11-05-1814 

Jans Richtje weduwe van Oppedijk W. J. (Walle Jans) Welke door het weigeren van de zogenaamde Vriesche verklaring in 1796  

is vervallen geworden is hersteld in haar post als Ytigmeester der vaten en dientegevolge ontslagen Molen v.d. Reinder Sjoerds 

maar die alsnog weigert de instrumenten af te geven omdat hij een schriftelijk ontslag wenst voorts is de persoon van Spiering 
Sybren Johannes voormalige Tromslager oproepen enomroeper hersteld in die posten en de persoon van Boer Uiltje Bokkes 

gewezen drager aangesteld tot Bode enz. van Spiering Sybren Johannes zit een handgeschreven en getekende brief in het dossier, 

jaar 1814 (3) 

6285 1247- 157 
18-12-1817 

Jans Riemer, 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) 



6833 27-A blz. 8 

06-02-1824 

Jans Rigtje 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 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6636  148 

11e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jans Rinke 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) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Jans Rinke 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) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Jans Rinner 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) 

6019 81 blz.  
59, 60 

05-02-1817 

Jans Rinnert---- Douwes Minne en Jans Rinnert leden van het Gemeentebestuur van Oost en West Dongeradeel, zijn naam komt 
voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , 

Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  

Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van 
alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de 

Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6252 1174-5 

27-02-1810 

Jans Rinse, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

5997 307 

31-03-1815 

Jans Rinske 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 

23 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Jans Roches, 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) 

6294 282 

07-04-1819 

Jans Roel---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes Luitjen als 

gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den Dorpe 

Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en 
Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename 

verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz 

Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe 
Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Roel, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6636  148 

6e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jans Roelof de knecht van Konterman Jurjen Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen 

van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de 
vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle 

namen (15) 

6636  148 
10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jans Roelof 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) 

6245 399-66 + 67 
10-05-1814 

Jans Roelof, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 
1812 (4)  

6244 338 

21-04-1814 

Jans Romke de weduwe wegens geleverd enz. in 1811,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure als volgt: 

wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en 
belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6830 18-A blz. 

41 

21-01-

1824 

Jans Romke te Echten 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) 
6246 481, 14 

06-06-1814 

Jans Romke 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, 7 

06-06-1814 

Jans Romke, 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) 



6830 18-A blz. 

41 

21-01-

1824 

Jans Rouke te Echten 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) 
6252 1193-30 

29-11-1814 

Jans Ruurd  zijn rekening wordt betaald wegens een reis naar Groningen tot oproeping van den Consent Willems Jacob enz.,  hij 

komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 
(1)  dossier (36) 

6252 1193-31 

29-11-1814 

Jans Ruurd  zijn rekening wordt betaald wegens enige reparaties aan een bank enz. enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende 

Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6636  148 
5e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Jans Ruurd te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Jans S. 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 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 
1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Jans S. te Dijkschoot,   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 983/7 

Deel 1 

24-09-1839 

Jans S., 21 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande 

zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een 

kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Sake, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6632 1262,  

7e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Salomon, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6242 90 

04-02-1814 

Jans Salong te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jans Sasker wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6249 
 

829 
05-09-1814 

Jans Sasker, 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) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Jans Sibbel 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) 

6261 878-4 
11-08-1815 

Jans Siebe, 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) 

6251 1049 
28-10-1814 

Jans Sieterke, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens 
de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6251 1049 

28-10-1814 

Jans Sije, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 

Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Sijtze, 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) 

6251 1049 
28-10-1814 

Jans Sijtze, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens de 
Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6285 1247- 156 

18-12-1817 

Jans Sijtze, 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jans Sikke 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) 

6245 399-23 

10-05-1814 

Jans Sikke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

6245 399-26 

10-05-1814 

 Jans Sikke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Jans Simk , 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) 

6692 274  
Lemsterl. 

28-09-1819 

Jans Simon te Vollega, 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) 

6840 36-A  

blz. 14 

22-04-

1824 

Jans Sipke Schipper van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, 

Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6854 10-A 

15-09-1824 
Jans Sipke Veenwouden Schipper, jaar 1824 

6261 878-6 

11-08-1815 

Jans Sipke, 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Sitze, 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-

1817 

Jans Sjerp 574 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) 
6866 02-02-1825 

10-A 
Jans Sjieuwke te Abbega. Onderwerp: de koop van 2 ¾ bunder in ene Zathe en Landen te Oosthem enz. jaar 1825 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Jans Sjoekje 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 
341 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Jans Sjoekje 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) 

6254 188-3 
23-02-1815 

Jans Sjoerd, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6386 26 

18-08-1814 

Jans Sjouke---- Klinkert Jan Willem zoon van Klinkert Willem en Caspers Trijntje wordt vermeld als Remplaçant van Jans 

Sjouke wonende te Mantgum op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e 
Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige 

Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6646 935 

12-12-1815 

Jans Sjoukje---- Woude van der Sjouke Namles Trekveerschipper Harlingen op Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij 

op zijn reis van Harlingen naar Leeuwarden den 22 september in de vroegen morgen circa 6 uuren Franeker passerende van daar 
heeft ingenomen Loon van ….? En Vrouw echtelieden wonende op het Vliet aldaar alsmede een vat met Pekelharing 

toebehorende aan Jans Sjoukje Koopvrouw van Harlingen enz. jaar 1815 (3) 

3698 B-31        25-
02-1832 

Jans Sjurtje, 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) 

6390 26 

05-12-1814 

Jans Steffen---- Jong de Steffen Steffens, oud 39 jaar een ingezonden procesverbaal van het verhoor van eerstgenoemde door de 

Off. bij de rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen de heer Kratzsch D. C. F. omdat hij niet heeft voldaan aan de wet van de 
Landmilitie enz. thans met zijn huishouding wonende te Leeuwarden  heeft geen werk maar is zoekende en verklaart dat zijn 

vader is geweest Jans Steffen overleden te Bolsward en zijn moeder genaamd is Steffens Trijntje hans nog wonende in het enz. en 

dat hij gediend heeft bij de heer Rengers ….? enz. jaar 1814 (3) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jans Steven de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 

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

6261 900-4  

04-09-1815 

Jans Sybren de weduwe, zij 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) 

6262 978-3 

13-10-1815 

Jans Sybren 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) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Jans Sybren wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & 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) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Jans Symen 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

Jans T. 25 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 



28-06-

1817 

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) 
6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Tabe, 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Jans Taetske x Bijlsma Cornelis 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) 

6258 551 

06-06-1815 

Jans Take---- Miedema Jan Takes Kooiker onder Engwierum, Miedema Rense Takes en Miedema Grietje Takes huisvrouw van 

Hooghiem Sieger Eeuwes Landbouwer onder Oudwoude  een request in quqliteit van erfgenamen van hun wijlen vader Jans Take 

in leven wonend ete Ternaard dat zij een somma van vierhonderd vijftig guldens van den dorpe Brantgum in zake geleende gelden 
voor het Slatten van de Dorpsvaart enz. enz.  en de rente sinds 17 juli 1813 onbetaald is gebleven  enz. enz. jaar 1815 (4) 

6252 1179-35 

08-11-1813 

Jans Take wegens wasschen van lakens voor de Militairen in Nieuwezijllen, 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) 

6252 1179-47 

08-11-1813 

Jans Teeke voor huishuur  ten Dienste van Militairen te Nieuwe Zijlen, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor 

Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel 

van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6252 1179-71 

08-11-1813 

Jans Teeke wegens transporteren van kachels van Dokkum naar Nieuwe Zijllen, 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) 

6384 111 

13-06-1814 

Jans Tekele, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant 

Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

6261 878-5 

11-08-1815 

Jans Thomas, 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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Jans Tiek? (Tiek Jans) te Rinsumazijl, 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) 

6840 36-A  

blz. 18 

22-04-

1824 

Jans Tjeerd Arnbeider van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
5993 958-A 

26-11-1814 

Jans Tjeerd---- 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Tjeerd 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) 

6251 1090 

14-11-1814 

Jans Tjerk ,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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jans Tjerk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Jans Tjerk, 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) 

6873 08-04-1825 

2-A 

Jans Tjetsche---- Beijma Petrus Joannes van beroep Vrederegter kanton Rauwerd en Gosliga Pieter Johannes wonende te Beers 

als testamantaire executeurs  van de nalatenschap van Jans Tjetsche weduwe van Tuininga Klaas Wijbes den 4 april te Jorwerd 
overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4) 

6627 620 

02-05-1814 

Jans Tjetske---- Steensma L. Administrerend Voogd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland. Dat met schuldigen 

eerbied de Voogden van het Stads Armenhuis van Bolsward, het was in het gezxegde jaar dat eene Tjetske Jans thans wonende 

onder het dorp Wolvega zich zwanger bevindende haar dienst had moeten verlaten en dadelijk in het ongelukkige geval 
verkeerde, wegens hare behoeftige stand als ontbloot van ouderlijke en vrienden hulp enz. en dat Jans Jouke te Rottevalle is 

geboren en door een vijfjarige inwoning eenige verplichting had gemaakt tot alimentatie van de vader van Tjetske Jans en dat 

deze Jouke Jans  was een zoon van eene Baukes Jan en Jurjens Tjetske in leven gewoond hebbende op het Westeinde jaar 1814 
(4) 



6868 23-02-1825 

9-A 

Jans Tjetske weduwe van Tuininga Klaas Wybes---- Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en 

Weidum en Gosliga Pier Johannes Landbouwer te Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben 

overtreden de wet art. 13 der successie terzake zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans 

Tjetske weduwe van Tuininga Klaas Wybes waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6868 23-02-1825 

9-A 

Jans Tjetske weduwe van Tuininga Klaas Wybes---- Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en 

Weidum en Gosliga Pier Johannes Landbouwer te Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben 

overtreden de wet art. 13 der successie terzake zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans 
Tjetske weduwe van Tuininga Klaas Wybes waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6247 640 

29-06-1814  

Jans Tjetske, 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) 

6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jans Tjibbe, 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) 

6840 36-A  

blz. 13 

22-04-

1824 

Jans Tjitsche Rentenier wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, 

Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6870 11-03-1825 

8-A 

Jans Tjitske---- Beijma van Petrus Johannes vrederegter in het kanton Rauwerd en Gosliga Pier Johannes wonende te Beers 

verzoeken om vrijstelling enz. betreffende de nalatenschap van Jans Tjitske weduwe van Tuininga Klaas Wijbes wegens het recht 

op successie enz. jaar 1825 (2) 

6283 1005 
03-09-1817 

Jans Tomen van Haule  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  
bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 3-15  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)   

6423 541G 

25-10-

1817 

Jans Trijnke---- Nagtegaal Barend Hendriks * 10-12-1794 z.v. Jans Trijnke (vader genoemd) 18 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 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) 
6252 1180-5 

29-07-1814 

Jans Trijntje te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane 

leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6834 7-A blz. 4 

18-02-

1824 

Jans Trijntje te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der 

Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders 

de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen 

informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 
6252 1176-13   

06-12-1814 

Jans Trijntje voor het Dorp Omzeggen: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Betterwird over 

voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

6252 1179-40 

08-11-1813 

Jans Trijntje 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) 

6252 1179-71 
08-11-1813 

Jans Trijntje wegens wasschen van lakens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen 
Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van 

Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6396 618 
22-06-1815 

Jans Trijntje x Arien Jans---- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tuinstra Jan Arjens zoon van Arien Jans en  Jans 

Trijntje (overl) wonende te Tzummarum geboren 30-04-1739 die als plaatsvervanger van Wijbrands Reintje van Terschelling 

blijkt te zijn vertrokken en niet bij het Batt. is aangekomen zodoende kan eerstgenoemde niet worden vrijgesteld enz. ook 
genoemd Wijnjes Remmert Tjerks enz.  jaar 1815 (2) 

3699 A-10 

17-02-1834 

 

Jans Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3700 10-A 

06-02-1835 

Jans Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

3700 10-C 

01-02-1837 

Jans Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

3701 10-C 

05-03-1839 

Jans Trintje x Jong de Harmen Lucas, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

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

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Trintje, 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) 

6692 274 
Wymbrits. 

28-09-1819 

Jans Ulbe te Idzega, 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) 

6627 584, 1-2, 9 

30-04-1814 

Jans Ulbe wegens het Doodskleed over zijn Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  

jaar 1814 (4) 



6070 424-15         

25-05-1821 

Jans W. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6636  148 
7e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jans Wiebe de knecht van Egberts Pier te Langedijke 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) 

5662 19 
48= Minuut 

28-04-1887 

Jans Wiebe X Brouwer Schip de Telegraaf  I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Jans Wijbren te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6633  1428 

14-11-1814 

Jans Wijtske---- Anes Pijter oud 81 jaar ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als Aanes Pijter wonende te 

Franeker op vijfhuizen dat hij behalve zijn vrouw die sedert de jare 1793 uitb hoofde haar zenuwgestel enz. bij hem heeft inwonen 
zijn aangetrouwde dochter Jans Wijtske oud 43 jaar  enz. jaar 1814 (2) 

6668 380 blz. 7 

04-10- 1817 

Jans Wijtske staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 

op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te 
kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jans Wijtske, 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) 

6628  825 blz. 4> 
23-05-1814 

Jans Willem de weduwe vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 

executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie 

Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6632  
 

  

1316 lijst 
2_R. 

22-10-1814 

Jans Willem te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 
de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jans Willem 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 627-7 

21-06-1815 

Jans Willem 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) 

6251 1049 

28-10-1814 

Jans Willem, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens 

de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6252 1174-3 

27-02-1810 

Jans Willem, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6423 541F 

20-10-

1817 

Jans Willemke---- Cornel Jan Wijbes * 06-11-1798 zoon van Cornel Wijbe en Jans Willemke 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 Juffr. Akke  met als 

kapitein Tijleman Elias enz. jaar 1817 (4) 
6251 1049 

28-10-1814 

Jans Witske (wed) , Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 

benevens de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6032 201 

24-03-1818 

Jans Wybrand, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 

20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de 
eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Jans Wybren moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort 

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

6276 1102-9 

18-12-1816 

Jans Wybren,  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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jans Wybrenn te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6643  753, 7e blz. 
kolommen 

11-09-1815 

Jans Wytske weduwe van Jan Wytses 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 803-7 

17-09-1816 

Jans Wytske weduwe van Wytzes Jan Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  

betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6628  825 blz. 3> 

23-05-1814 

Jans Wytze de weduwe staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie 

Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Jans Yble 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 1174-5 
27-02-1810 

Jans Ype (Cum) (in de Opslag) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe 
Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document 

jaar 1810 (2) dossier (9) 

6252 1174-3 
27-02-1810 

Jans Ype (Cums) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in 
het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier 

(9) 

6254 140-B-blz. 21 

17-01-1815 

Jans Ype de erven uit een huis op de Turfmarkt Aeronius in ’t een huis bij de Meelbrug ,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. 

6258 627-13 

21-06-1815 

Jans Ypke 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) 

6245 399-11 

10-05-1814 

Jans Ytje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 

1812 (2) 

6026 595 

02-09-1817 

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

enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de 

Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6383 85      
23-04-1814 

Jansa L. G. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8378 777/2 
09-08-1841 

Jansema Klaas Jans   ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van 
Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius 

Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema 

Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema 
Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire 

inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, 

Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de 

kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , 

en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje 

Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een 
omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4) 

6088 1092 

18-11-1822 

Jansema M. J., betaling tractement als Sluiswachter te Munnikerzijlen over het 3e kwartaal van fl. 37. 50 enz.  jaar 1822 (2) 

6293 47-16 
07-10-1818 

Jansen A.  hij ontvangt een som van fl. 46 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district 
Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Jansen A. J. nr. 229 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) 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Jansen A. 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) 

9181 1709 

27-09-1915 

Jansen Aart 28 jaar wonende te Terschelling, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking 

van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

6864 26/1-C  
no.  14 

07-01-1825 

Jansen Albert Sikkes 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) 

6864 26/1-C  
no.  168 

07-01-1825 

Jansen Ale Sikkes te Leeuwarden Reg.  Lanciers 2e Escadron 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) 

8225  1245-8b    

11-20  
07-12-1839 

Jansen Anne Jans 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) 

6422 475  

14-10-

1817 

Jansen Antoon  staat in een door de door de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e 

Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat hij als plaatsvervanger niet is geacredeert maar volgens het zeggen van de 

manschappen in Leeuwarden is achtergebleven enz. jaar 1817 (2) 

6422 511 + 521 

17-10-

1817 

Jansen Antoon Plaatsvervanger is heden morgen alhier te Groningen gearriveerd en ingelijfd wordt 

vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Commandant van het Depot 8e Infanterie  aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (2) 



6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansen Antoon, 615 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) 

6425 7 

02-01-

1818 

Jansen Ar?m---- Thiennes de Lelte? (een in het Frans geschreven  en ondertekende brief ) aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Jansen Ar?m uit Overijssel enz. jaar 1818 

(1) 
6418 268 

18-06-1817 

Jansen Arend zoon van Oltman Jans en Hermens Otje geboren te Grootveen op 12 augustus 1792 wordt vermeld als deserteur  

tevens zijn signalement enz. jaar 1817 (2) 

6070 424-16         
25-05-1821 

Jansen B. 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) 

3594 Map 88-B 
1876--1878 

Jansen B. 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 bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Jansen B. 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) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Jansen Bart, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, 
Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, 

Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte 

waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) 
dossier (8) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6047 379 
03-06-1819 

Jansen bauke Jans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jansen Benjamin, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6872 05-04-1825 
51-C 

Jansen C. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad 
Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

3701 22-C 

08-02-1839 

Jansen Christina, 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 

Jansen Christina, 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 

Jansen Christina, 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) 

6098 838 
02-09-1823    

Jansen Cornelis  56 jaren  oud overleden op de 21 augustus dezes jaar  03.00 uur te Tzummarum in het huis no. 54 , Kooljer van 
beroep en gepensioneerd Militair te Tzummarum gehuwd met Johannes Elske, Kooltjersche te Tzummarum  van beroep enz. en 

hij is ingeschreven als gepensioneerde Militair en zijn pensioen was ingeschreven onder no. 817 ten bedrage van fl. 91 per jaar 

jaar 1823 (2) 

8350 184-8 
23-02-1841 

Jansen Cornelis onlangs is hij overgegeven aan de Nationale Militie ter inlijving als achtergebleve dienstpligtige enz. aar 1841 (3) 

6383 81       

23-04-1814 

Jansen Cornelis te Tjummarum 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 841/12 

26-08-

1841 

Jansen Cornelis te Vessem wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken 

Noord Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jansen Cornelis, 785 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) 

9180 420 
05-03-1915 

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

6834 19-C 

21-02-

1824 

Jansen Dirk staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens 

herkomstig uit de provincie Vriesland  enz. jaar 1824 (4) 

8386 949/27 
20-09-1841 

Jansen E. te Appelscha, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8270  298/16 -15 

25-03-1840 

Jansen Elisabeth, Handgeschreven brief van de Naaister Elisabeth Jansen geboren van Bergen te Leeuwarden, jaar 1840 

6082 453 

03-05-1822 

Jansen F. 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) 

6388 90           15-

10-1814 

Jansen Fokken, Soldaat gediend hebbende bij het Regiment van Belle Isle in plaats van tot de Provincie Groningen i.p.v. enz. 

Onderwerp: zijn dood-acte jaar 1814 (1) 

9921 36 

19-10-1882 

Jansen Frederik Hendrik Veldwachter te Bergum 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) 



6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Jansen Fredrik 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) 

6256 334 

10-04-1815 

Jansen G. , Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de 

Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente 
opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5) 

8159 51/3, 10/8 

15-01-1839 

Jansen G. Leeuwarden Schipper, jaar 1839 

8211 991/8 
26-09-1839 

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) 

6642 657 + 671 

30-07-1815 

Jansen Gerben---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder van het Eiland Ameland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat op de 28e dezer gestrand is op Born Rif te Ameland 
Schipper Kappen Berent Harms op het Smakscheepje de Vrouw Hendrikageladen met Rogge komende van Lieboud met 

bestemming Schiedam en door de Visschers van het dorp zijn geborgen aanwezig een inventaris lijst van de geborgen goederen 
opgemaakt en ondertekend door Jansen Gerben en Hannema H. S en Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1815 (4) 

9191 720 

10-06-1920 

Jansen Gerrit   ----- Heslinga Cornelis te Eernewoude, hulp machinist, sluis en brugwachter te Eernewoude wordt benoemd tot 

Veldwachter te Tietjerksteradeel, komt in voor een procesveraal  door hem geschreven tegen Jansen Gerrit Schipper van beroep 

geb. 31-12-1894 Sneek  en getekend  jaar 1920 (4) 

6640 523 + 549 

06-06-1815 

Jansen Gerrit en Cornelis Reinder Visserlieden en Inwooners van het Eiland Ameland dat zij lieden in de nacht van den 31e maart 

1813 het rampzalige ongeluk hebben gehad hunner Visaak waarmede zij voor hun talrijk gezin het brood verdiende enz. jaar 1815 

(4) 

6023 382 
14-06-1817 

Jansen Gerrit----- Lijndraajer Pieter Notaris te Amsterdam de navolgende getuigen Jansen Gerrit als SuperCanga gevaren 
hebbende op het verongelukte schip Gerarda Jacoba Louisa gevoerd door de schipper Koert Casper (Christiaan) zij leggen een 

verklaring af waaruit de lading bestond enz. enz. jaar 1817 (5) 

8119 51/2,10/999 
15-01-1839 

Jansen Gerrit te Deventer, jaar 1839 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansen Gerrit, 645 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) 

9183 1055 

04-07-1916 

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

Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

8308 1066-3 
28-10-1840 

Jansen Getje---- Kuhnholt Frederik wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met 
persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren te Groningen 2 maart 1824 onegte zoon van Jansen 

Getje enz.  jaar 1840 (4) 

6067 
 

143 
16-02-1821 

Jansen Gijsbert---- Preyers H. van beroep Commies 1e Klasse te Oldeboorn  hij is op de 2e februari  overleden er wordt voor deze 
vacante functie voorgedragen Werf van der Douwe oud 29 jaar en ongehuwd   Commies te Heerenveen , Jungst O. F. 26 jaar 

ongehuwd, thans waker  te Harlingen en Bouwmeester Hendrik 34 jaar gehuwd thans  Klerk te Heerenveen , Jansen Gijsbert 40 

jaar oud en Gehuwd wonende te Harlingen  en Ulberg Hans 40 jaar , gehuwd en zonder bestaan te Leeuwarden jaar 1821 (4) 

6382 179 en 180 

28-04-1814 

Jansen Grietje---- Bosch van den Dirk zoon van Bosch van den Pieter en Jansen Grietje geboren te Rotterdam enz.  een Engement 

van hem als aangenomen als Soldaat 2e Bat. Mariniers met een compleet Signalement van hem enz. jaar 1814 (2) 

9725 Deel 2  

03-03-1877 

Jansen Harlingen chip de Hendrik Laurens komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jansen Harmanus, 47 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) 

8357 347/8 

00-00-1841 

Jansen Harmen Sikkes afkomstig uit Amsterdam betreft Militie wordt kennis gegeven dat hij ten spoedigste naar Amersfoort moet 

komen enz. enz. Haarlem jaar 1841 (1) 

8359 377-24 

19-04-1841 

Jansen Harmen Sikkes verlofganger der nationale Militie is gister  van hier (Leeuwarden) naar \Amersfoort vertokken enz. jaar 

1841 (3) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jansen Heinse de broeders, 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) 

6258 630-26, 27 

17-04-1815 

Jansen Hendik, Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald aan Lolles Lolle  grondpacht  komende uit de Grote Kerke 

voor de Boterwaag enz. Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 

1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief 

namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg 
onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en 

dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

5672 6 
19-06-1884 

Jansen Hendr. ----Groninger Rotterdam Stoomboot Mij, gevestigd te Groningen  varen met 2 Stoomboten en wel de Hunze I en II 
en vragen een vergunning om te mogen varen op het kanaal Harlingen Dokkum-Nieuwezijlen enz. verder een correspondentie 

daarover getekend door de Voorzitter  Jansen Hendr. En de Secretaris met een niet leesbare handtekening jaar 1884 (8) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Jansen Hendrik Jan Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Fuselier14-10-1836 Overleden te Serang (Bantam) ,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6389 4 

28-10-1814 

Jansen Hendrik, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., 

Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller 
Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen 

Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, 

Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre 
Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. 



H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te 

dienen enz. jaar 1814 (1) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jansen Hermanus, 258 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) 

6385 16, 17 en 18 
30-06-1814 

Jansen Hermen en Sjerp Marten Johannes beide staan genoteerd als gedeserteerd volgens den Luitenant Coll. Commandeerende 
de 1e Bat. Inf. Landmilitie te Amsterdam enz. jaar 1814 (3 

6414 42 

28-02-1817 

Jansen Hillebrand---- Vierssen van  P. O. President van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jans Jacob, Loteling van 
de Gemeente Havelte getrokken hebbende enz.  is in dienst getreden wegens desertie van zijn plaatsvervanger Jansen Hillebrand 

enz. jaar 1817 (1) 

5993 958-C/2 
26-11-1814 

Jansen Iebeltje van het Blokhuis gehaald en naar het Hof van Assises gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der 
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

8308 1070-8 

365-407 

28-10-1840 

Jansen IJ. B. te Longerhouw 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 

Jansen J. B. te Witmarsum 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) 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Jansen J. C. 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) 

6631 1151 
07-09-1814 

Jansen J. F. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals 
voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der 

Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8) 

8308 1070-8 

732-754 
28-10-1840 

Jansen J. H. te Baijum 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) 

8096 914/362 
28-06-1838 

Jansen J. Kapitein op de Briscio, jaar 1838 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 10 
27-08-1839 

Jansen J. L. te Baaijum 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) 

6100 1185 

25-11-1823 

Jansen J. P.  op zijn verzoek om een post heeft het de Koning behaagd hem het request aan de Staats Minister te zenden enz. jaar 

1823 (1) 

6250 971 

04-10-1814 

Jansen J. P.  wegens geleverde winkelwaren aan de armen hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende 

Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7) 

6095 516 

17-06-1823   

Jansen J. P. te Oldeboorn  dat hij door zijn verkleefdheid  aan het huis van Oranje in 1796 geremoveerd geworden is  en hij in 

1803 weer in zijn post hersteld is  enz. enz.  hij graag zou willen dat enz. enz. wordt ook in genoemd de Grietman Lycklama a 
Nijeholt T. M (Tinco Martinus) enz. jaar 1823 (3) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Jansen J. P. te Oldeboorn 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) 

6867 09-02-1825 
15-A 

Jansen Jacob Cornelis Koopvaardij Schipper  verzoekt restitutie van tonnengeld enz. Onderwerp: het vaartuig The Susan dat is 
verkocht aan Kohn J. W. te Zaandam en dat er een nieuwe zeebrief enz. om het onder de nieuwe naam “de Snelheid” door 

schipper Clausen Erich,  jaar 1825 (2) 

6386 95 
15-08-1814 

Jansen Jan als plaatsvervanger van Wilkens Berend  er wordt verzocht opsporing naar hem te doen hij was ingrdeeld in het 2e 
Batt. Inft. Landm. Er is wel een weversknecht met dezelfde naam in Harlingen maar enz. jaar 1814 (1) 

3572 14-f 

24-09-1822 

Jansen Jan de jonge---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de 

jonge. Te zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het 

veer van Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (11) 

6386 57 

18-08-1814 

Jansen Jan geboren 28-10-1781 Harlingen  zoon van Fijken Jan en Rus Aagje Eerstgenoemd is  gedeserteerd enz. verder een 

notitie met zijn Signalement enz. jaar 1814 (2) 

6254 140-B-blz. 31 

17-01-1815 

Jansen Jan heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Hallum , 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. 

6850 14-A  

30-07-1824 

Jansen Jan Pieters---- Rupsam  J.  in leven commies te Akkerwoude  tevens komt voor Jansen Jan Pieters te Oldeboorn wordt 

benoemd als commies en Kramer Nicolaas Hendrik te Terschelling wordt  ook benoemd als commies jaar 1824 (4) 

8356 319-15 
01-04-1841 

Jansen Jan Pieters,  gepensioneerd Korporaal te Hallum een handgeschreven brief  (Request) met zijn handtekening  betreffende 
een functie als commies enz. jaar 1841 (2) 

6385 130, 131 

25-07-1814 

Jansen Jan plaatsvervanger van Wilkens Berend hij staat vermeld op de Nominative staat van deserteurs van den 1e en 2e 

Bataillon Artillerie en Infanterie der Landmilitie in Vriesland enz. met een kolom aanmerkingen enz. en ia plaatsvervanger van   
jaar  1814 (3) 

6418 248-DD  

6e Compag. 
4e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Jansen Jan Sikke 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  

5e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Jansen Jan Sikkes * Leeuwarden 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 

Jansen Jan Sikkes 265 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 1e bat 

3e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Jansen Jan Sikkes 478 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 

Jansen Jan Sikkes 478 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6254 140-A blz.35 

17-01-1815 

Jansen Jan te Bornwerd Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Hallum , 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. 

8377 766-8 

05-08-1841 

Jansen Jan, 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 

Jansen Jan, 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) 

8101 219, 714/2 
21-07-1838 

Jansen Jelle Amsterdam Kapitein, jaar 1838 

9180 264 

06-02-1915 

Jansen Jenny gehuwd met Benninga S. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Jansen Johannes * Gastel 11-06-1807, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, 

voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit 

hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Jansen Johannes * Varik, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk 
vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en 

geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3) 

8280 526-3, 1 
21-05-1840 

Jansen Johannes gemeente het Bildt, staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de 
Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den 

dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (5) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Jansen Johannes, 100 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansen Johannes, 830 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jansen Johannis 364 is zijn volgnummer en Zwolle 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jansen Joseph 466 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

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

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jansen Joseph te Ferwerderadeel 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) 

8364 498/10, 11 
21-05-1841 

Jansen Jozef Joh’s staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Jansen Jurjen D., 46 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) 

5993 958-A 

26-11-1814 

Jansen Klaas---- 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) 

9186 244 
05-03-1918 

Jansen Klaas, 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 

8270 298/16 -20 

25-03-1840 

Jansen Kornelis, Handgeschreven brief van de Kleermaker Kornelis Jansen te Leeuwarden, jaar 1840 

6380 1 
31-01-1814 

Jansen L. (sergeant Majoor) 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) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Jansen L. te Appelscha 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) 

6382 81, 82, 83 

02-04-1814 

Jansen L., ---- Adema Anna weduwe van Nicolai Petrus te Leeuwarden zij ondertekend een request dat haar enige zoon Nicolai 

Sytze is opgeroepen dat zij op grond van de wet enz. meent dat hare enige zoon onontbeerlijk is voor haar bestaan enz. als bijlage 

een ondersteunende verklaring van  alle vallende in de term onder de Militie  Jansen L. nr. 473, Ysen Lauws nr. 388, Ewoldt 
Pieter nr. 353 enz. jaar 1814 (6) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Jansen Leendert 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 

6258 630-28 
17-04-1815 

Jansen Liewe , meester IJzersmid  op het Zijlpad,  Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  hem 
voor het geleverd werk,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 

1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief 

namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg 
onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en 

dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Jansen Lucas Bernardus, Korporaal  2de  regiment  infanterie * 26-11-1814 Nieuwer Amstel,  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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jansen Luwe 347 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) 

6033 276 

20-04-1818 

Jansen Mamme Auken 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,  Wehrum (Oost Vriesland)  is de laatste 

woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2) 

8375 708-5_1 

20-07-

1841 

Jansen O. F. te Rohel staat als aan wien den uitvoer is geschied 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) 
8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Jansen O. F. te Roohel staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8386 949/6-1 
25-09-1841 

Jansen O. J. te Rohel Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de 
ontvanger jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 38  

26-09-1839 

Jansen P. de weduwe te Holwerd 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) 

8211 988-3, 38  

26-09-1839 

Jansen P. J. de weduwe te Holwerd 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jansen Paulus 85 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6250 1017 
25-10-1814 

Jansen Petrus te Harlingen dat hij in het jaar 1788, hij is aangesteld als Waagmeester door de Magistraat van de Stad en dat hij een 
Tractement van fl. enz. ontvangt en in 1792 en 1806 enz. enz. en nu slechts enz.  jaar 1814  (4) 

6013 399 

08-07-1816 

Jansen Petrus,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken 

,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

8033 1276-14 
27-06-1838 

Jansen Piet, Kannonier Korps rijdende artillerie *11-12-1837 Amsterdam,  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) 

6418 248-A  

 5e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Jansen Pieter * 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-b 3e bat 

1e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Jansen Pieter 769 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) 

6629 842 
01-07-1814 

Jansen Pieter Cornelis als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze 
Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen 

volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6249 
 

866 
15-08-1814 

Jansen Pieter Cornelis ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den heer 
Siedses G. S. tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen  van het Haven, Vuur en Baken geld te Stavoren lopende van den 1e 

mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4) 

6240  1091     

10-12-1813 

Jansen Pieter Cornelis---- Sandman J. B. E. Stavoren Onderwerp: jaar 1812, Delibiratie van de Municipalen Raad tot vinding van 

het Deficit in de Gemeente Stavoren enz.  ondertekenaars zijn Jansen Pieter Cornelis, Trip Hendrik, Sandman J. B. E. , Jong de 
Hessel, Hayleman Salling P.  , Pietersen H. R., Scholtse Jan A. en Ruurdsma Anne Foppes, jaar 1813 (24) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Jansen Pieter Cornelis wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van Stavoren enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-C              

05-01-1816 

Jansen Pieter Cornelis wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 

van Stavoren enz. jaar 1816 (3)   

6418 248-E 

1e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Jansen Pieter 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) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Jansen Pieter te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 

1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Jansen Pieter te Vrouwen Parochie als ontbieder en 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) 

8270 235/912 

Bl. Map A. 

1207/13 
25-03-1840 

Jansen Pieter, Oosterwierum  enz. d.d. Handgeschreven brief van de Winkelier en Slijter te Vrouwenparochie Pieter Jansen, jaar 

1840 

5984 103 

08-02-1814 

Jansen Pieter----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) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Jansen S. 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) 

6282 737-17 

07-07-1817 

Jansen Symen J.,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jansen Take, 499 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jansen Teunis, 728 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansen Theodorus, 411 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) 

6864 47-C 
05-01-1825 

Jansen Theunis, onderwerp Militie en het net ontvangen van een brief te Amsterdam enz. jaar 1825 (2) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Jansen Thomas  huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Munke Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van 

Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) 
(hele document 13 ) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Jansen Tomes te Ballum 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Jansen W. J. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6417 176  
3e Bataillon 

Jansen Wessel Jans 21 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 



22-04-1817 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) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Jansen Wijnand, Kanonnier 1ste regiment artillerie * 12-07-1820 Groesbeek,  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) 

6864 26/1-C  

no.  166 

07-01-1825 

Jansen Willem  zich ook noemende Landsheer te Leeuwarden Bat. Veld Art.  no. 3 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jansen Willem 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 

Jansen Willem 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 424-16         

25-05-1821 

Jansen Willem 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Jansen Willem J. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 
Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding 

van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6385 140 

06-07-1814 

Jansen Willem Jans te Tzum 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) 

6087 948-5 

11-10-1827 

Jansen Willem 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 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jansen Willem, 29 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansen Willem, 337 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) 

6086 894 

30-09-1822 

Jansen Wouter Bloemist te Amstelveen, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en ongebouwde 

eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 8 

27-08-1839 

Jansen Y. B. te Longerhouw 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) 

8356 328-12 

03-04-1841 

Jansen Ytsen Sikkes te Leeuwarden, het  betreft een handgeschreven sollicitatie brief met zijn handtekening  jaar 1841 (5) 

8300 922/15 

16-09-1840 

Jansen, 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. (9) 

6255 265-10 
13-03-1815 

Jansen? R. Hij is één der ondertekenaars van het navolgende document:  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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Janser Johan Ulrich Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te Bekenbach. Flankeur 30-1-1837 Overleden te Fort de 

Kock, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Jansewn L. , Bakker  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) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jansinius te Groningen 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) 

6418 248-b 1e bat 
1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Jansinus Minze 27 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) 

5673 

 

118-B 

12-03-1896 

Jansma  & Eizenga  de Firma,  een dossier betreffende  het schip de “Dokkumer Nieuwerzijlen”genaamd eigendom  van de 

Heeren R. E. Jansma en D. M. van Eizenga te Anjum , aanwezig een vergunning tot varen en slepen (blauw) diverse 

handgeschreven brieven getekend door beide heren , betreffende het aanvragen van vergunningen en de maten van de schepen, de 
te varen route’s enz. jaar 1896 (23) 



6252 1186-6 

29-11-1814 

Jansma  J. H. weduwe, 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) 

6857 16-A 
26-10-1824 

Jansma  Lieuwe Jans----- Wunnens ?  van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer en Jansma Klaas Jans 
te Rottevalle, Hammes (Hannes) Pieter Jochems en Jansma  Lieuwe Jans  mede aldaar en Jansma Johannes Jans erfgenamen van 

Johannes Hiltjen in leven gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer ,  wordt ook genoemd Hemsma Johannes Tammes, 

een uitspraak op hun request jaar 1824 (2) 

5663 17 + 22 en  
22-A 

08-04-1897 

Jansma  Rienk Nieuwezijlen Schip de Dockumer Nieuwezijlen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5665 24-01-

1881  

akte 84 t/m 

89 

Jansma ….?,---- Smit Dirk Ansches, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op 

Workum, Onderwerp:  o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst, wat ook in een advertentie  (4 stuks 

aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen 

waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel  bij Jansma ….?, te 

Workum, Strop J., te Parrega en Tuininga H., te Bolsward jaar 1881 (7) 
3575 16 

11-11-1878 

Jansma A. P. Hallum Schipper op de Vlieger vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen 

informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

8204 829/20, 264 

Blz. 7 

12-08-1839 

Jansma Abraham Klazes 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) 

6276 1102-16 
18-12-1816 

Jansma Cornelis G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6038 687 

16-09-1818 

Jansma de weduwe, ---- Gosliga P. ,  Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe, Ploeg 

van der Rein en Groot de Douwe J,  Huisman te Teers  alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik makende van hun 

recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1) 

9183 1306 
06-09-1916 

Jansma Dirk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6842 22-C 

17-05-1824 

Jansma Doeke Sjoerds---- Prose Ebele Roels, opsporing voor de militie maar hij is vetrokken met het schip de Dolphien onder 

Kapitein Brugge Joh. Wordtn enoemd zijn oom Jansma Doeke Sjoerds  jaar 1824 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 114 

00-00-1892 

Jansma Eeltje, 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) 

6092 248 
24-03-1823 

Jansma G. .---- Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onder Leeuwarden nabij het 
Hollandershuis, ten oosten de dijk naar het Hollandshuis,  en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden 

Romkes F. en Jansma G. enz. verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Jansma G. J. , 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) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Jansma G. J. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 
Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6060 480 

06-07-1820 

Jansma G. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6858 19-A 

05-11-1824 

Jansma G. L. Bierbrouwer en Mouter te Leeuwarden  een proces verbaal wegens het verkeerd aan geven voor de belasting van 

een paard jaar 1824 (7) 

6034 398 

30-05-1818 

Jansma G. L. te Jelzum 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) 

5985 191 
16-03-1814 

Jansma G. L. voor geleverde Dweilen ----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) 

6855 19-A   
05-10-1824 

Jansma G. L., Bierbrouwer te Leeuwarden, Betreft  het proces verbaal van bekeuring wegens aangifte van paarden over het jaar 
1823, jaar 1824 (4) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jansma G. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6285 1247- 28 

18-12-1817 

Jansma Geert J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 

no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Jansma Gerit Jans 73 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) 

6830 18-A blz. 

35 

Jansma Gerrit Jans te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of 

bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane 



21-01-

1824 

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) 
6047 379 

03-06-1819 

Jansma Gerrit L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6853 28-A 

02-09-1824 

Jansma Gerrit L. Brouwer 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 

12-08-1839 

Jansma Gerrit Wybes 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) 

6625 374 

12-03-1814 

Jansma H. J. hij ondertekend mede een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat zij als 

Armvoogden en Gemeenteraden van den Dorpe Paesens hoe zij zich in uiterste verlegenheid bevinden dat zij de talrijke Armen 

door de weigerachtigheid enz. zijn zij genoodzaakt hunne administratie te laten staan enz. jaar 1814 (2) 

6246 481, 8 
06-06-1814 

Jansma H. J. ondertekend namens de ingezetenen, 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 

Jansma H. J. ondertekend namens de ingezetenen, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 

17-07-

1839 

Jansma H. J. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-

v 

17-07-

1839 

Jansma H. J. te Nijkerk 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 8 

17-09-1839 

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

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

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Jansma H. te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Jansma H. te Paesens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jansma Hanze Jans 27 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6277 77-c-3 

21-01-1817 

Jansma Harmen Jans 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) 

6385 138 

06-07-1814 

Jansma Harmen Jans te Metslawier hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

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

9186 10 
03-01-1918 

Jansma Hendrikus, 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 

6380 1 

31-01-1814 

Jansma J. G. 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) 

6830 11-A_7 

17-01-

1824 

Jansma J. G. te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door 

de Commisen Jungst en Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten 

onregte aangegeven belasting voor dienstbodes jaar 1824 (3) 

6424 609 

10-12-

1817 

Jansma J. J. 14 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en 

dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht 

eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, 

enz. jaar 1817 (4) 
6383 83      

23-04-1814 
Jansma J. J. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt 

of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Jansma J. te Engwierum, 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) 



6277 77-c-6 

21-01-1817 

Jansma Jacob J. 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jansma Jacob Jans 244 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

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

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

8355 294-33 
26-03-1841 

Jansma Jan Annes, Kanonnier Korps rijdende artillerie  * 02-05-1817 Rensumageest,  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) 

6383 63 
02-04-1814 

Jansma Jan G. 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 

6630  1017B blz. 9 
22-08-1814 

Jansma Jan Hendriks staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 

tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Jansma Jan Jans hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 
(20) 

6285 1247- 29 

18-12-1817 

Jansma Jan Jans, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 
no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8308 1079-10 

31-10-1840 

Jansma Jan Klazes te Oudeschoot wordt vermeld  op en document genaamd lijst van  aangekochte Merrie Veulens met de naam 

van de koper en verkoper ook de koopprijs  enz. jaar 1840 (7) 

6271 574-3-B 
06-07-1816 

Jansma Jan Klazes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Jansma Jan Lieuwes, 10 staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de 

inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 
144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum 

hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

8280 517-11, 1 

19-05-1840 

Jansma Jan S. te  P. H. Herwoude no. 23   wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende aanwijzing van de door de 

Rijksschatters Jonker J. en Brons J.  over 1839-1840 geschatte percelen beneden belastbaarheid en van de aan dezelve deswege 

toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no. 96 enz.  Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het 

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

6658 575 blz. 4 

25-11-1816 

Jansma Jan staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de 

Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de 

Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6864 26/1-C  
no.  140 

07-01-1825 

Jansma Jan te Leeuwarden 10e 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansma Jan, 611 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) 

9183 1731 
05-12-1916 

Jansma Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Jansma Jeltje Klazes       ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van 

Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius 
Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema 

Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema 

Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire 
inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, 

Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de 

kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , 
en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje 

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

omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4) 

6259 663 
03-07-1815 

Jansma Jochum voor Koffij , Vuur en licht, Staat vermeld op de staat  van Competentien ten laste van de Gemeente Leeuwarden 
veroorzaakt door de gehouden Nagtwagten en dat dit betaald mag worden uit de post onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (1) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 
12-08-1839 

Jansma Johannes Fokkes 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  1028/12 

08-10-1839 

Jansma Johannes Jans 80 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) 

6252 1176-20 

06-12-1814 

Jansma Johannes Jans---- Jans Antje wegens Kostgeld voor Jansma Johannes Jans: De Gemeente Holwert heeft besloten alle 

achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 



6857 16-A 

26-10-1824 

Jansma Johannes Jans----- Jansma  Lieuwe Jans----- Wunnens ?  van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te 

Oostermeer en Jansma Klaas Jans te Rottevalle, Hammes (Hannes) Pieter Jochems en Jansma  Lieuwe Jans  mede aldaar en 

Jansma Johannes Jans erfgenamen van Johannes Hiltjen in leven gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer ,  wordt ook 

genoemd Hemsma Johannes Tammes, een uitspraak op hun request jaar 1824 (2) 

6861 4-A 

08-12-1824 

Jansma Johannes Jans,---- Warners van Tietje Heines huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer, Jansma Klaas Jans, te 

Rottevalle, Hannes Pieter Johannes, te Rottevalle, Jansma Leeuwe Jans, te Rottevalle, Jansma Johannes Jans te Hardegarijp 

hebben bij besluit van zijne majesteit 6 maanden uitstel op hun request van de nalatenschap van  Johannes Hiltje 7 maart 1824 
overleden enz. enz. jaar 1824 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jansma Johannes, 177 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 

Bladz. 29-

v 

17-07-

1839 

Jansma Jolle K. te Wijckel 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) 

8225  1253-13,40 

10-12-1839 

Jansma Jouw Klazes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

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

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

van Friesland (86) 

6244 295 
05-04-1814 

Jansma K. J., Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D.,  Jansma 
K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F. en  

Siebenga H. zijn absent gebleven  Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van  Vierssen van P. O. betreffende  de staat 

van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van  de Landstorm,  Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren  
enz. enz. jaar 1814 (5) 

6091 111 

01-02-1823 

Jansma Klaas Jans  Huisman te Nieuweschoot, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Knijpe enz. jaar 1823 (3) 

6078 95-26 
25-01-1822 

Jansma Klaas Jans Landeigenaar en Huisman te Nieuweschoot hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

6857 16-A 

26-10-1824 

Jansma Klaas Jans---- Wunnens ?  van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer en Jansma Klaas Jans te 

Rottevalle, Hammes (Hannes) Pieter Jochems en Jansma  Lieuwe Jans  mede aldaar en Jansma Johannes Jans erfgenamen van 

Johannes Hiltjen in leven gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer ,  wordt ook genoemd Hemsma Johannes Tammes, 
een uitspraak op hun request jaar 1824 (2) 

6861 4-A 

08-12-1824 

Jansma Klaas Jans, ---- Warners van Tietje Heines huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer, Jansma Klaas Jans, te 

Rottevalle, Hannes Pieter Johannes, te Rottevalle, Jansma Leeuwe Jans, te Rottevalle, Jansma Johannes Jans te Hardegarijp 

hebben bij besluit van zijne majesteit 6 maanden uitstel op hun request van de nalatenschap van  Johannes Hiltje 7 maart 1824 

overleden enz. enz. jaar 1824 (4) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Jansma Klaas, 9 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) 

5988 490 
22-06-1814 

Jansma L. G. samen  met anderen ondertekend hij dit document>>één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door 
de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun 

Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6254 140-A blz.13 
17-01-1815 

Jansma L.,  Daalman C de erven en Assen van A. heeft jaarlijks te hoeden uit een Huis in de Groote Kerkstraat enz. wordt 
vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der 

Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk 

Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met 
ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) 

dossier (60) 

6861 4-A 

08-12-1824 

Jansma Leeuwe Jans,---- Warners van Tietje Heines huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer, Jansma Klaas Jans, te 

Rottevalle, Hannes Pieter Johannes, te Rottevalle, Jansma Leeuwe Jans, te Rottevalle, Jansma Johannes Jans te Hardegarijp 
hebben bij besluit van zijne majesteit 6 maanden uitstel op hun request van de nalatenschap van  Johannes Hiltje 7 maart 1824 

overleden enz. enz. jaar 1824 (4) 

9465 Deel 2, 82 
08-12-1866 

Jansma Libbe T. te Bakkeveen, Beurt en Veerdienst van Haulerwijk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)     

9465 Deel 2, 80 

31-10-1866 

Jansma Libbe te Bakkeveen, Beurt en Veerdienst van Haulerwijk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   

9465 Deel 2, 94 

19-12-1866 

Jansma Libbe te Ureterp, Beurt en Veerdienst van Dragten naar Bakkeveen, 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).   

8365 519/8 

00-00-1841 

Jansma Lieuwe Jans te Stiens, Postloper Onderwerp Proces verbaal van bekeuring wegens het zonder vergunning  vervoeren van  

binnenlands gedistilleerd  van 55 % , hij krijgt een gevangenisstraf van 6 dagen,  wordt ook genoemd de Kastelein Hoogstra Pieter 
te  Stiens,  enz. 27 Mei 1841 (40) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4 

14-08-1839 

Jansma Lieuwe Klazes 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) 



6254 140-A blz.42 

17-01-1815 

Jansma Lolke , uit een huis agter de Hoekster Kerk,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der 

Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) 

jaar 1815. 

6271 574-4 
06-07-1816 

Jansma Lolke Klazes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6254 140-B-blz. 20 

17-01-1815 

Jansma Lolke uit een huis omtrent de Vismarkt,wordt vermeld als debiteur, 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. 

6079 175 

16-02-1822 

Jansma M. H. (Meindert Harmens)de Grietman van Oostdongeradeel geeft te kennen dat voor eenige dagen door drie jongens van 

Paesens met name Vries de Eeltje Jans, Hendriks Gerhardus en Jansma Meindert Harmens nabij dat dorp buiten de zeedijk en het 

Balsteenen hoofd en bij een Rijshoofd zijn gevonden twee stukken rood koper zwaar ruim zestien nederlandsche ponden gemerkt 
enz.  welke behoord hebben tot de lading van het verongelukte Brikschip de L’Ernest gevoerd geweest bij de Kapitein Morin J. 

eveneens gevonden door Groot de Wijtze Jans  een Giek lang bijkans 9 Nederlandsche ellen enz. jaar 1822 (2) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Jansma M. 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) 

6418 248-DD 

1e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Jansma Minke 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  

5e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Jansma Minze * Franeker 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 

Jansma Minze 294 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) 
6087 948 

11-10-1827 
Jansma Nutterd 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 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Jansma Nuttert J., 101 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 

Jansma Nuttert, 61 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 1066-17 

02-09-1814 

Jansma O. J. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6047 379 
03-06-1819 

Jansma Oege Cornelis   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

8257 74/14 

25-30 

21-01-1840 

Jansma Okke Thijsses zijn  nummerverwisselaar is hij Elsinga Melle Jans 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) 

5665 06-12-

1880  

akte  43 

Jansma Okke Tijsses Beurtschipper wonende te Suameer  Onderwerp:  een aankondiging van zijn 

Beurtdienst  met zijn schip van Suameer naar Leeuwarden , wat ook in een advertentie  (3 stuks 

aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en 

Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld ,  jaar 

1880 (8) 
9465 Deel 2, 103 

23-06-1857 

Jansma Okke Tijsses, Beurt en Veerdienst van Suameer op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)     

8386 949/36 
20-09-1841 

Jansma P. J. te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 
Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jansma P. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Jansma P. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Jansma P. te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel 

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



8386 949/36 

20-09-1841 

Jansma P. te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel 

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

8280 526-1, 36,1 

22-05-1840 

Jansma P. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

6276 1102-14 

18-12-1816 

Jansma Pier F. 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) 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jansma Pieter (pitter?) Jans, 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) 

6395 487-E 

16-05-1815 

Jansma Pieter Jans---- Harkema J. Schout van de Gemeente Ureterp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

een berigt van de Requeste van Jansma Pieter Jans te Ziegerswolde om voldoening van het nog te kort op een door hem geleverd 

zwart vier jarig Ruin voor het tweede Regiment Dragonders  wat hij gekogt heeft van Bouwma Hendrik Berends  enz. jaar 1815 
(5) 

6285 1247- 15 

18-12-1817 

Jansma Pieter Jans, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 

no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6840 36-A  

blz. 35 

22-04-

1824 

Jansma Pieter Z. Arbeider  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) 
5666 3 

05-04-1894 
Jansma R. Anjum Hervatting stoombootdienst  Dokkumer Nieuwezijlen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1894 

5666 1 

30-03-1893 

Jansma R. Anjum Schip de Dokkumer Nieuwezijlen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1893 

5673 
 

118-B 
12-03-1896 

Jansma R. E.---- Jansma  & Eizenga  de Firma,  een dossier betreffende  het schip de “Dokkumer Nieuwerzijlen”genaamd 
eigendom  van de Heeren R. E. Jansma en D. M. van Eizenga te Anjum , aanwezig een vergunning tot varen en slepen (blauw) 

diverse handgeschreven brieven getekend door beide heren , betreffende het aanvragen van vergunningen en de maten van de 

schepen, de te varen route’s enz. jaar 1896 (23) 

5666  Jaar 1894 
akte 2 

Jansma R. en Eizenga van D.  (zij delen mede dat de dienst hervat is)  ondernemers van eene Stoombootdienst met de stoomboot 
“ Dokkumer Nieuwezijlen”  een dienst uitvoeren tussen  Koll. Oudzijl Dockumer Nieuwezijlen , Dockum, Leeuwarden en  

Dockumer Nieuwezijlen, Dokkum naar Groningen  vermeld op een  gedrukte poster  met vertrektijden en tarieven  in Dokkum is 

de ligplaats bij Mei v.d. J. en te Leeuwarden bij het Cafe van  Meer v.d. F. aan de Eebuurt 23  en de ligplaats te Groningen in de 
Noorderhaven bij het Hotel Schiermonnikoog  enz.jaar 1894 (4) 

5666  Jaar 1893 

akte 1 

Jansma R. en Eizenga van D. ondernemers van eene Stoombootdienstmet de stoomboot “ Dokkumer Nieuwezijlen”  een dienst 

uitvoeren tussen  Koll. Oudzijl Dockumer Nieuwezijlen , Dockum, Leeuwarden en  Dockumer Nieuwezijlen, Dokkum naar 
Groningen  vermeld op een  gedrukte poster  met vertrektijden en tarieven  in Dokkum is de ligplaats bij Mei v.d. J. en te 

Leeuwarden bij het Cafe van  Meer v.d. F. aan de Eebuurt 23  en de ligplaats te Groningen in de Noorderhaven bij het Hotel 

Schiermonnikoog enz.jaar 1893 (4) 

8377 754/6-6 

02-08-1841 

Jansma R. M. de erven Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en 

eigendom enz. enz. jaar 1841 (1) 

5663 8 

30-03-1898 

Jansma Rienk Nieuwezijlen Schip de Nautilus, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5664 29, 11 

16-04-1903 

Jansma Rienk Nieuwezijlen Schip de Nautilus, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

9184 27 

08-01-1917 

Jansma Rienk W. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9186 10 

03-01-1918 

Jansma Rienk Wijtzes, 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 

6285 1247- 30 

18-12-1817 

Jansma Rykele J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 
no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6424 609 

10-12-

1817 

Jansma S. A. 36 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) 
9183 756 

03-05-1916 

Jansma S. in leven gehuwd met Lijcklama a Nijeholt Hieke,  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) 

6641  626 

22-07-1815 

Jansma S.---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant te Nijkerk (fr) ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de kerkenraad der hervormde gemeente een collecte voor hen die wegens dringende behoefte dergeene die 

hun leven hebben gewaagd ter verdedigng van alles wat ons dierbaar is enz. een ieder was het hier mee eens behalve de oudste 
Diaken Blom Abraham Lieuwes en leit na de gadsdienst door de jongste Diaken Rijpma Pieter aan onze leeraar weten dat hij niet 

mee wil doen en dat hij op den dank en Bede dag niet in de Kerk te Nijkerk kwam enz. verder een door de Koster Jansma S. 

ondertekende brief ook een door Bergsma H. de Schout van de Gemeente Metslawier en door de Bode van Metslawier Meintsma 
W.  ondertekende brief betreffende voorgaande enz. jaar 1815 (12) 



8386 949/26 

20-09-1841 

Jansma S. te Nijkerk (Fr) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 26,2 
22-05-1840 

Jansma S. 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) 

6843 20-A 
Bladzijde 4 

21-05-1824 

Jansma Sake J.---- Teyens de erven verhuurders en Jansma Sake J. Arbeider huurder te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de 
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 

familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6286 48, 47-a 
30-01-1818 

Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester  te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende  en Blom Hans Hanzes senior schoolmeester te 
Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen  te Ee aldaar wonende  en Herberg van der Take Pieters, 

Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en Blom Hans Hanzes junior, Schoolmeester te Morra 

schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den jare 1811zijn geweest Dorpsregter in Oosdongeradeel  enwel 
ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd  bij de heer Witteveen J. als 

Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2) 

8361 436-3 
04-05-1841 

Jansma Sjoukje Annes betreft een aantekening van de Ontvanger van Sneek voor bewijzen van onvermogen enz. jaar 1841 (2) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Jansma te Nijkerk (Fr) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8375 708-5_26b 

20-07-

1841 

Jansma 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) 
8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

Jansma te Wanswerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Jansma Theunis hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 
(20) 

8375 708-5_11 

20-07-

1841 

Jansma W. A. de weduwe te Wanswerd 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 

17-07-

1839 

Jansma W. J. te Blija 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, 11-2 

19-06-1840 

Jansma W. S. te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd 

is enz. jaar 1840 (8) 

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

Jansma W. te Boxum (Boksum) 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) 

5665 17 

28-01-

1881 

Jansma Workum Aanlegplaats Beurtschip Workum  Bolsward , jaar 1881  (Dossier tussen 1-en 4) 

6630  1017B blz. 1 
22-08-1814 

Jansma Wybe Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 

tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 1 

22-08-1814 

Jansma Wybe Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 
(5) totaal dossier (22) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Jansma Wybren S., 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Jansma Y. 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) 



6675 199 

07-05-1818 

Janson Foubin ….?,  (de oudste zoon) 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)   

8280 526-1, 38 
22-05-1840 

Janson J. de weduwe 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) 

6675 198 
10-05-1818 

Janson Joannes te Dockum staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan 
de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de 

kerk had jaar 1818 (4) 

6243 191-20 
06-03-1814 

Janson P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de 
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. 

enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6251 1096 

07-11-1814 

Janson Petrus , terugzending van zijn request met het bericht dat in 1788 hij tot Waagmeester te Harlingen is aangesteld op een 

tractement van fl. enz. enz. en dat hij enz. enz. jaar 1814 (3) 

6073 637+B +C. 

08-08-1821 

Janson Petrus Meter en Weger te Harlingen  is overleden en er wordt voor zijn plaats voorgesteld Schotanus Gabe oud ongeveer 

35 jaren getrouwd hebbende en 2 kinderen , en Groot de Pieter oud 32 jaar getrouwd hebbende en 1 of 2 kinderen en Meij van der 
Jan Martens , oud ongeveer 40 jaren getrouwd hebbende en 9 kinderen en Praam Jan Jurjens  omstreeks 25 jaren niet getrouwd 

jaar 1821 (5) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-

1817 

Janson Pieter 769 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) 
8380 822-4 

20-08-1841  

Janson Pieter wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Janson Pieter, 893 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 
           deel 

Jansonides J. te Zweins 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) 

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Jansonides J. te Zweins 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) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jansonides J. te Zweins, 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Jansonides Johannes te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding 
van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Jansonides te Groningen 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) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Jansonius ….? te Groningen 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) 

5982 1750 

16-12-1813 

Jansonius ….? te te Collum, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een 

Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Jansonius A. H. te Groningen 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) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Jansonius A. H. te Groningen 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) 

6402 
 

892 
17-11-1815 

Jansonius Abraham---- Semler F.  (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de klacht van Jansonius Abraham van beroep Koopman wegens eene aan 

hem gedane mishandeling  door eene Karabinier  gedaan genaamd  Leertouwer ….? geboren of laatst gewoond hebbende te 

Dragten de klacht aangehoord te hebben verzocht ik de heer Brouwer Gerben Jetses Onder Schout mijne functie bij voorkomende 
gelegenheden waar te nemen  enz. ook aanwezig het Proces Verbaal  ondertekend door Jansonius A. , Jansonius J., Joukes Geertje 

en Brouwer Gerben Jetses adj. Schout verder compareerd Niks Beerend Jacobs Architect dezer gemeente Heerenveen  die de 

schade bij benadeelden opneemt enz. jaar 1815 (10) 

6402 

 

893 

19-11-1815 

Jansonius Abraham van beroep Koopman vervolg brief op >>>> Semler F.  (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de klacht van Jansonius 

Abraham van beroep Koopman wegens eene aan hem gedane mishandeling  door eene Karabinier  gedaan genaamd  Leertouwer 
….? geboren of laatst gewoond hebbende te Dragten de klacht aangehoord te hebben verzocht ik de heer Brouwer Gerben Jetses  

Onderschout mijne functie bij voorkomende gelegenheden waar te nemen  enz. ook aanwezig het Proces Verbaal  ondertekend 



door Jansonius A. , Jansonius J., Joukes Geertje en Brouwer Gerben Jetses adj. Schout verder compareerd Niks Beerend Jacobs 

Architect dezer gemeente Heerenveen  die de schade bij benadeelden opneemt enz. jaar 1815 (2) 

6001 637 

08-07-1815 

Jansonius Douwe Jans ---- Boersma Doede Commies der 1e klasse te Franeker heeft zijn ontslag verzocht en nu moet de commies 

Meijer ….? te Dronrijp naar Franeker enz. wordt ook vermeld Jansonius Douwe Jans  Commies der 3e Classe jaar 1815 (2) 

5989 543 en 546 
14-07-1814 

Jansonius G. B.---- Faber P. gewezen Ontvanger van de directe belasting te Kollum thans gedetineerd in het Huis van Arrest te 
Leeuwarden schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat betreffende een tekort in zijn kas van 1200 Kar. Gulden enz. 

enz. maar dat hij vertelde dat dat behoorde tot de Gemeente kas enz. zijn broer Faber M. en zijn zwager Jansonius G. B. zullen het 

bedrag van 1200 Kar. Gulden aanbieden en ter dispositie stellen enz. tevens een brief van de advocaat fiscaal Idsinga van S. P. van 
Vriesland dat het verzoek van Faber P  in een request neergelegd is geweezen van de hand jaar 1814 (5) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Jansonius H.  te Zweins, 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) 

9187 1819   

13-12-1918 

Jansonius J. G. (Jan Gerbrandus) zijn  benoeming en  beediging tot Burgemeester van Leeuwarden jaar 1918  (4) 

6402 
 

892 
17-11-1815 

Jansonius J.---- Semler F.  (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de klacht van Jansonius Abraham van beroep Koopman wegens eene aan 

hem gedane mishandeling  door eene Karabinier  gedaan genaamd  Leertouwer ….? geboren of laatst gewoond hebbende te 

Dragten de klacht aangehoord te hebben verzocht ik de heer Brouwer Gerben Jetses  Onder Schout mijne functie bij voorkomende 
gelegenheden waar te nemen  enz. ook aanwezig het Proces Verbaal  ondertekend door Jansonius A. , Jansonius J., Joukes Geertje 

en Brouwer Gerben Jetses  adj. Schout verder compareerd Niks Beerend Jacobs Architect dezer gemeente Heerenveen  die de 

schade bij benadeelden opneemt enz. jaar 1815 (10) 

9725 Deel 2  

26-11-1878 

Jansonius Kapitein op de Augtelins 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 1878 (2) 

8280 517-11, 22 
19-05-1840 

Jansonius T. 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_13 

20-07-

1841 

Jansonius Z. 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)  
6096 651 

16-07-1823    

Janssen  Jan Pieters  Onderwerp: een Request  voor een functie, dat hij tijdens de jaren 1796 wegens de weigering van de destijds 

gevorderde is ontzet geworden uit zijn functie enz. enz.  er staat o.a. in dat hij bekent staat als een man die te allen tijde zijne 
beroepen zowel als zijn overige pligten  als goed ingezetene getrouwlijk heeft waargenomen enz. enz. jaar 1823 (3) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 11 

06-02-1824 

Janssen ….? De Secretaris en Adviseur bij het Departement voor de zaken der hervormde Kerk enz. , wordt vermeld in een 

document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President 

en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den 

Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

8309 1103-17 
07-11-1840 

Janssen Arnoldus * 15-11-1816 Vierlingsbeek wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen 
informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer 

kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag 

weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen 
voor) enz. jaar 1840 (6) 

6683 2 deel 2 

Blz. 4 

04-01-1819 

Janssen C. J. te Asten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 

1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 

4 

16-01-1822 

Janssen C. J. te Asten, 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. 19 

22-01-1818 

Janssen C. te Asfen Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 

enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in 
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Janssen C. te Asten Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het 
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6683 2 deel 2 

Blz. 20 

04-01-1819 

Janssen C. te Asten 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. 4 

06-02-1824 

Janssen C. te Asten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 

tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) 
dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 21 
06-02-1824 

Janssen C. te Asten, 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. 

22 
16-01-1822 

Janssen C. te Asten, 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) 



9187 890 

04-07-1918 

Janssen Casper, 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Janssen Dirk Aukes, Leeuwarden is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 
Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van 

Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 

1839 (2) dossier (8) 

6839 20-A 
07-04-1824 

Janssen Frans Schipper, jaar 1824 

6837 16-A 

17-03-1824 

Janssen Frans Surhuisterveen Schipper deel 1 , jaar 1824 

6838 12-A 
26-03-1824 

Janssen Frans Surhuisterveen Schipper deel 2, jaar 1824 

6839 17-A 

08-04-1824 

Janssen Frans Surhuisterveen Schipper deel 3, jaar 1824 

6671 54 deel 2 

blz. 4 

22-01-1818 

Janssen G. J. te Asten Predikant Classis van Eindhoven 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Janssen Gerrit 452 is zijn volgnummer en Utrecht 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) 

6384 112, 121 08-
06-1814 

Janssen Harmen geboren te Oldenbijlziel, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur 
haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)    

9725 Deel I   

Blz. 21 

00-00-1866 

Janssen Hendrik Johannes, 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Janssen Hermanus Johannus   ,  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) 

6671 54 deel 2 

blz. 12 
22-01-1818 

Janssen J. A. te St. Anna ter Muiden Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 13 

04-01-1819 

Janssen J. A. te St. Anna ter Muiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

Janssen J. A. te St. Anna ter Muiden, 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 14 

06-02-1824 

Janssen J. A. te St. Anna Ter Muiden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen 

en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde 

plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

14 

16-01-1822 

Janssen J. A. te St. Anna Ter Muiden, 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) 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Janssen J. L. te Bladel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 
06-02-1824 

Janssen J. te Axel, 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. 14 
06-02-1824 

Janssen J. te Axel, 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 

6864 14-A 
13-01-1825 

Janssen Jacob Cornelis  eigenaar en schipper van het vaartuig  The Susant voormalig Brits eigendom doch door hem op 
Schiermonnikoog gekocht enz. enz. jaar 1825 (8) 

6383 65 

02-04-1814 

Janssen Jan P. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 

en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

6641  562 

24-06-1815 

Janssen Johannes staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen 

welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij geen 40 jaar in 

dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3) 

6293 137  

10-02-1819 

Janssen Pieter Cornelis---- Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes), Haytema S. P. (Salling Pieters) beide Burgemeester van de Stad 

Stavoren, Janssen Pieter Cornelis en Doornbos Eling G. Raden der stad Stavoren die met Lootsma J. A.  en Jong de Hessel H. het 

bestuur van genoemde stad uitmaken dog de beide laatste niet aanwezig ,  dat  Jong de Hessel H.  heeft zig door zijn hoog gaand 



slordig gedrag van al omtrent 2 jaren de vergaderingen niet heeft bij gewoond en verklaarde dat ook niet meer te willen enz. een 

advies betreffende zijn ontslag enz. jaar 1819 (5) 

6247 609-A 

14-07 -1814  

Janssen S. , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , 

jaar 1814 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Janssen Willem J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

8294 780/18 

06-08-1840 

Janssen,  Pieter Johannes  Fuselier, geboren 24-04-1815 te Wanssum veroordeeld tot de doodstraf met den strop maar, enz. met 

signalement jaar 1840 

6680 418 blz. 7 
07-10-1818  

Janssens F. te Oostende, 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) 

6859 2/C 

16-11-1824 

Janssens Jan Francois,  geboren Wisele 1794 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of 

bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 

kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd 
zijn. Jaar 1824 (6) 

6397 694 

29-07-1815 

Janssens Luitenant Generaal is geridder met het Grootkruis der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> 

Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde 

militairen enz. jaar 1815 (8) 

8199 725-24 

17-07-

1839 

Janssens Thomas * 13-04-1801 Mierlo 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 veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5) 
6397 694 

29-07-1815 

Janssens Trompetter bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 

navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert 
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6079 191 

23-02-1822 

Jansson Petrus Meter te Harlingen en Eisma Douwe te Dokkum door het overlijden van beide zijn hun posten nog vacant enz. 

enz. jaar 1822 (1) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6640   539 

14-06-1815 

Jansz R. de weduwe staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den 

Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie 

te vertimmeren enz. jaar 1815 (4) 

6627 673 

05-05-1814   

Jansz R.,  Ondertekend mede als Lid van de Kerkenraad en mede de Gecommitteerden van de Hervormde Gemeente van 

Molkwerum en als Floreenschietende een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het agterstallig tractement van 

hunne leeraar in gevolge de aanschrijving van de heer Commissaris van het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de 
Franschen en hunne onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz. Jaar 1814 (5) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Jansz Rinner , 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 

Jansz Simk, 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) 

5983 74 
27-01-1814 

Jansz Ypke te Nijega  een beslag door de deurwaarder op enige van zijn goederen wegens nalatigheid in het betalen, wordt ook in 
genoemd, Hulsman P. J. Deurwaarder,  Wall Obese Douwes oud zeeman , Quarre Rein Jeremias,  Tuinman beide te Koudum als 

getuigen enz. jaar 1814 (3) 

6638 317 

23-03-1815 

Jansz. Fransin,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Fransin Jansz. De Paarden Postmeester  Groningen Jaar 1815 

6093 302-2 

11-04-1823 

Jansz. Gerrit Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot 

de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft 

verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

6242 79 

04-02-1814 

Jansz. R. , 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) 

6243 206 
16-03-1814 

Jansz. R. Hij is armvoogd te Molkwerum en ondertekend een stuk waarin zij om meer geld vragen enz. enz. jaar 1814 (3) 

6256 369 

20-04-1815 

Jansz. Rinke ---- Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  Winkeliersche te Molkwerum dat haar zelven en de 

boedelhoudersche  den nalatenschap van haar wijlen man Competant ,  Heyes Albert te Molkwerum  ,  Glaasma Rinder Jans  te 

Molkwerum, Jansz. Rinke onder Molkwerum Jong de Hessel Hessels te Stavoren  zij de som van 94 Caroly Guldens en acht 
stuivers enz. enz.. Wegens geleverde Winkelwaren in 1810 en 1811 aan de Militairen enz. maar dat zij na vele vrugteloze enz. 

enz. jaar 1815 (2) 

6256 369-A 
20-04-1815 

Jansz. Rinke ----, Vrederegter  te Hindelopen  vindt met onze Griffier op het huis der gemeente  enz.  Oeges Jantje weduwe van 
Hollander Sytze Jans  dat zij door de Deurwaarde Kamstra Pieter enz.  had laten dagvaarden de heeren  Heyes Albert,  Glaasma 

Rinder Jans  ,  Jansz. Rinke wonende in de  Stamsche Noorder,  Jong de Hessel Hessels gewesen gecomitteerden  van 

Molkwerum enz. enz. jaar 1815 (5) 

6282 737-10 

07-07-1817 

Jantjes Gatze de weduwe, Boerinne te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

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

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 



6383 61 

02-04-1814 

Jantjes Ids te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6252 1179-49 
08-11-1813 

Jantjes Jan Adsistend van de Dorpsregters voor zijn Tractement, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Militairen,  
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 

Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-

1824 

Jantjes Jan 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) 
6258 627-5 

21-06-1815 

Jantjes Jouke 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) 

6032 201 

24-03-1818 

Jantson van  (erfrenten van Capelle )    (J.C.) , Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  

bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. 
gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6709 36 deel 2  blz. 

26 
16-01-1822 

Jantzon van Nieuwland J. B. Burgemeester van Breda te Noord Braband lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de 

Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 
Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

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

Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 
Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 26 

06-02-1824 

Jantzon van Nieuwland J. B. Burgemeester van Breda, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een 

document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President 

en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den 
Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

9182 284 

09-02-1916 

Janusch Everhardus Henricus,  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) 

8384 907-16 
13-09-1841 

Janverin E. T. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 
Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6258 627-3 

21-06-1815 

Janz R. Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van 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) 

9181 

 

2129 

10-12-1915 

Janze S. Sz. ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  Vogel de J.,  te 

Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst  Serle van der, Bliek 
A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13) 

6624 223 

27-01-1814 

Janze Sake Jans, Coopman te Eernsum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Loon van Folkert. 

van de Gemeente Rauwert bij zijn afwezigheid enz. en dat  de Jongeling Glastra van Loon  Imke geboren te Sint Annaburen  
wordt voorgedragen als Klerk van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

6025 524 

08-08-1817 

Janzen  Gerrit te Amsterdam  en Scheltema Jan  te Ameland onderwerp een vat Limoensap jaar 1817 (1) 

6288 309-12 
09-04-1818 

Janzen A. ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland 
betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Janzen Bernardus, 76 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) 

6258 530 

29-05-1815 

Janzen Cornelis  Kleermaker---- Buth Abraham Andries wonende te Leeuwarden Gewezen Kust Kannonnier nog Competeerende 

op 1 Juni 1815 wegens de Gemeente Noordwolde Oldeberkoop en Wolvega  en hij nog tegoed heeft van het op 1 juni 1812 
gemaakte accoord (een Notariële akte bij Notaris Bergsma Johan Caspar en Wierdsma Jentje Dominicus beide Keizerlijke 

Notarissen = aanwezig in het dossier daar in worden genoemd Stellingwerf Bennier Leffers en Fluitman Sybren  te Wolvega 

beide gec. Van Oldeberkoop en Elsinga Cornelis , Janzen Cornelis  )  enz. jaar 1815  (3) 

8120 174 -bijl           

1078/11 

31-10-1838 

Janzen Cornelis Kapitein, jaar 1838 

9134 970 
13-07-1883 

Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra 
Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek 

trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te 

secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en 
Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer 

, Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van 
de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  

Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de 

getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12) 

6026 598 
02-09-1817 

Janzen Gerrit---- Heeckeren van W. R. J. D. Strandvonder van het eiland Ameland, een rekening bewijs van een gevonden vat 
Limoenzap aangespoeld op gemeld eiland en door Scheltema Jan in qlt als gelastigde van de heer Janzen Gerrit te Amsterdam 

enz. jaar 1817 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Janzen Gerrit, 478 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) 

6252 1179-29 en 

57 
08-11-1813 

Janzen J.---- Jacobs Hendrik te Engwierum op naam van Janzen J. . wegens intrest   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) 

6712 277, 34 

00-10-1822 

Janzen Jacob Cornelis Stavoren Kapitein ter Koopvaardij jaar 1822 

6252 1179-29 

08-11-1813 

Janzen Jan  voor de weduwe Bosch J. 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) 

6631 1204 

25-09-1814 

Janzen Jan---- 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) 

6043 130 

23-02-1819 

Janzen Jan Hendrik te Leeuwarden is borg voor Ulrich Paulus---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het 

huis van Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken  enz. enz. 
jaar 1819 (6) 

6252 1179-57 

08-11-1813 

Janzen Jan in qlt. voor Jacobs Aant wedr te Hantum, 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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Janzen Jan Popkes te Oostvriesland:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud 

hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6661 137 blz. 5 

19-03-1817 

Janzen Jan 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) 

9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Janzen Jan te Tzummarum te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Tzummarum 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 1865 (8) 

9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Janzen Jan te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum 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 1865 (8) 

9465 Deel 2, 7 
02-09-1865 

Janzen Jan te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op 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 1865 (8) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Janzen Jan, 487 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) 

9184 839 

03-07-1917 

Janzen Jan, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6016 707 

21-11-1816 

Janzen Jurjen  D. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te 

Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde 
kledingstukken, jaar 1816 (5) 

6028 810 

13-11-1817 

Janzen Jurjen D. 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) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Janzen Jurjen D.,26 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Janzen Jurjen Dan. 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 241 

6014 479 + 480 

27-07-1816 

Janzen Keimp---- Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk Strandvonder van het eiland Ameland ter presentie van Janzen Keimp 

van beroep Klein Winkelier en Sierds Cept Grutter oud Kapitein wonende in Nes op de koog onder het gehugt Buren 

geinventariseerd geborgen goederen van het gestrande schip de Maryanna Sunderland met als Kapitein Gibson Robbert komende 

van Hamburg op de 27e juli 1816 op Ameland gestrand, met een inventarislijst van de geborgen goederen enz. jaar 1816 (5) 

6026 652 

23-09-1817 

Janzen Mamme 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Janzen Mamme U. 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) 

6299 

 

416-11, 12 

10-05-1821 

Janzen P. J wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger 

van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (5) dossier (21) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Janzen P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en 

Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

6669 415-g 

29-10-1817 

Janzen Pieter Cornelis Lid van de Raad van Stavoren ( zijnde Capt. ter Koopvaardij, is thans absend) staat op een document aan 

den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van 
Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. 

jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 



6623 122 

06-01-1814 

Janzen Pieter Cornelis,---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis 

dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, 

Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid 

van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde geinstatalleerd 
enz. de drie Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Janzen te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

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

6830 1-C 

14-01-

1824 

Janzen Theunis, Schippersknecht te Amsterdam----- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, 

Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds 

Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, 

Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden en 

ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam 

wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5) 
6034 395 

30-05-1818 

Janzen Ulbo, Koopman in Granen in Veenwouden, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle 

mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Janzen Willem, 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) 

6626 487  blz. 5  

07-04-1814 

Janzens Jan 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) 

6027 725 

15-10-1817 

Janzon C. J.  Pastoor te Dokkum een rekwest jaar 1817 (1) 

6404  85 

14-02-1816 

Jappers Aaltje----  Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van  Hindelopen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld>> Nespe  H. Solliciteur te Amsterdam ondertekend een 
brief aan Z. M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jappers Aaltje weduwe van Idzes Jacob oud ruim 59 

jaren  hebbende 5 kinderen, 3 dochters en 2 zoonen  waarvan de oudste zoon uitlandig is zonder eenig naricht van dezelve te 

hebben  en haar dochters enz. en dat haar overgebleven zoon Jappers Evert haar eenigste kostwinner is en haar andere zoon Jacobs 
Evert geboortig van Hindelopen oud 30 jaar enz. jaar 1816 (6) 

6393 134 

28-02-1815 

Jappers Dirk 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6404  85 
14-02-1816 

Jappers Evert----  Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van  Hindelopen ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld>> Nespe  H. Solliciteur te Amsterdam ondertekend een 

brief aan Z. M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jappers Aaltje weduwe van Idzes Jacob oud ruim 59 

jaren  hebbende 5 kinderen, 3 dochters en 2 zoonen  waarvan de oudste zoon uitlandig is zonder eenig naricht van dezelve te 
hebben  en haar dochters enz. en dat haar overgebleven zoon Jappers Evert haar eenigste kostwinner is en haar andere zoon Jacobs 

Evert geboortig van Hindelopen oud 30 jaar enz. jaar 1816 (6) 

6242 90 
04-02-1814 

Jappes A. de 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jappes Albert 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jappes Antke 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) 

8383 874/9 no. 9 

04-09-1841 

Jappes Dirk Gerrits--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4) 

6384 63, 64 

07-06-1814 

Jappes Eeke 23 jaar geboren en laatst gewoond hebbende te Hindelopen is ongeschikt tot den dienst (er wordt ook vermeld 

waarom hij ongeschikt is), remplaçant van Koevoet Jan Tekles enz. jaar 1814 (2) 

6384 170 

26-6-1814 

Jappes Eeke en Woude van der Jelle Jans zijn door de officier van gezondheid onbekwaam gevonden voor den dienst enz. jaar 

1814 (1) 

6386 16 
25-08-1814 

Jappes Eke wordt afgekeurd voor den dienst wegens een “breuk” hij is plaatsvervanger van Koevoet Jan Taekles en Woude v.d. 
Jelle Jans wordt afgekeurd wegen zinneloosheid enz. enz. enz. jaar 1814 (2) 

6386 34, 35, 36, 37 

01-08-1814 

Jappes Euke---- Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, dienende als 

plaatsvervanger van Koevoet Jan Takles (Tekeles) in het canton Bolsward  in afgelopen ongeschikt is bevonden als soldaat in het 
3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6386 34, 35, 36, 37 

01-08-1814 

Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, dienende als plaatsvervanger van Koevoet 

Jan Takles (Tekeles) in het canton Bolsward  in afgelopen ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6386 69 en 70 
21-07-1814 

Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, remplacant voor Koevoet Jan Taekles 
ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Te Ossendregt nabij Bergen op Zoom omdat hij aan de rechterkant zwaar 

gebroken is enz. jaar 1814 (2) 

6386 26 
18-08-1814 

Jappes Euke oud 23 jaar zoon van Eukes Jappe en Jacobs Anke wordt vermeld als Remplaçant van Coevoet Jan Tekeles te 
Bolsward wonende , op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon 

Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire 

betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 



8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Jappes G.A. te Hindelopen 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) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Jappes Gerrit Dirks, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen 

niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met 

aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

9725 Deel I   
Blz. 47 

00-00-1871 

Jappes Gerrit, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 

1871 (2) 

6242 90 
04-02-1814 

Jappes Hylke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 
hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

8379 801-4  

16-08-1841 

Jappes jappe Eeuwkes * 16-05-1826 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jappes Nanke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6242 90 
04-02-1814 

Jappes Tjeerd te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 
hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  

en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6424 584 

02-12-

1817 

Jappes W. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen 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) 
8112 945-10 

25-09-1838 

Jaquenot Jaen , Kanonnier der 2e klasse, Personeel der artillerie  * 10-04-1802 Maastricht ,  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) 

6256 313 

29-03-1815 

Jarda ….? Te Wanswerd voor een accoord betreffende 11 graven waarop de Nieuwe Kerk gebouwd gaat worden,   Wordt 

vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden en Schulden van de 

Kerkvoogdij  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) 

6249 
 

829 
05-09-1814 

Jargs (Jarigs?) Anne, 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) 

6633  1396 

09-11-1814 

Jarichs Sybren,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) 
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-3 

21-06-1815 

Jarigs Anne Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van 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) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Jarigs Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 
1_L. 

22-10-1814 

Jarigs Evert te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de 
Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 
ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

5994 999/1 

12-12-1814 

Jarigs Foeke te Hindelopen, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar 1814 (2) 

Dossier (19) 

6399 798 
14-09-1815 

Jarigs Hijlke---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de 
Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  Willems Gerrit,  Bartles 

Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e April 1814 in Pressing zijn 

genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij 
zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2) 

6254 126-3 

16-01-1815 

Jarigs Romke, Meester Timmerman te Burum , 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) 

8375 708-5_17 

20-07-

1841 

Jarigs S. te Molkwerum 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) 
6242 90 

04-02-1814 

Jarigs Seerp 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) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Jarigs Sipke 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) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Jarigs Sjoerd moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op 

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

6424 609 

10-12-

1817 

Jarigsma Hendrik 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel 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) 
6258 510 

29-05-1815 

Jarings Antje  ---- Vuur Johannes Hendriks Onderwerp: het retourneren van zijn request dat hij nog tegoed heeft een somma van 

fl. 57 wegens kostgeld van eene Jarings Antje  door de Armvoogdij van  den dorpe Terband enz. enz. jaar 1815 (2) 

6254 112 

25-01-1815 

Jarings Antje ---- Vuur Johannes Hendriks  te Heerenveen  dat hij in 1814 pagter is geweest van de Koemarkt te Heerenveen voor 

een somma van fl.  welke schoon aan de boedel  van wijlen Idema van  M. B. en dat hij voor 1815 enz. enz. en hij wegens 

kostpeningen van ene Jarings Antje door den enz. jaar 1815 (4) 

6260 781 

04- 08-1815 

Jarings Antje te Heerenveen er is onderhoud aan haar verleend en er wordt gesproken over de ingediende rekening van Vuur 

Johannes Hendriks wegens het kostgoed besteed aan voornoemde Jarings Antje enz. jaar 1815 (2) 

6421 419 

15-09-

1817 

Jarings Jaring Hanses wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen 

welke  overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den 

dienstder nationale Militie zijn ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend 

door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3  Rost van Tonningen enz. jaar 1817 

(3) 
6418 255-B 

01-06-1817 

Jarings Jaring Hanzes 124 Heereveen 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) 

6420 353 

12-08-

1817 

Jarings Jaring Hanzes---- Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wijbinga Hendrik Wijbes, 

Verlofganger van het Bat. Nat. Mil. No. 3 zich ophodende in Dragten en hij zijn Paspoort nog n iet 

heeft bekomen ook Jarings Jaring Hanzes heeft het zelfde probleem en zig ophoudende te Heerenveen 

ook Groot de Hendrik te Bolsward dog thans te Tjum idem  enz. jaar 1817 (2) 
6416 166H 

14-04-1817 

Jarings Jaring Hanzes---- Scheltinga  H. W. (Hans Willem )de Blocq van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dn e verzoekschriften van Meulen van der Beerend Jochums en van Jarings Jaring Hanzes 

voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6417 204 

13-05-1817 

Jarings Jaring Hanzes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op 

de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen 
uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7) 

8257  69/20, 1 

nummer 95 

20-01-1840 

Jarings Jaring J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 

april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jaringsma Eelke G. 96 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

6383 87      

23-04-1814 

Jaringsma T. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

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

8386 939/7 

22-09-1841 

Jarman G. J.  Makelaar ,  onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn 

Majesteit enz.,  jaar 1841 (6) 

8309 1105-2 
07-11-1840 

Jarman G. J. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en uitgegeven een 
Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2) 

8361 410-2 

27-04-1841 

Jarman G. J. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de door 

o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3) 

8257  75/7 

22-01-1840 

Jarman G. J. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten effecten 

heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5) 

8364 501-5 

22-05-1841 

Jarman G. J. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met 

Binenlandse en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3) 

8315 254               

1231/13 

14-12-1840 

Jarmeny  Wolter Rotterdam Kapitein op de Sir Charles Fitzroy, jaar 1840 



6830 24-A-b 

20-01-

1824 

Jarra Gerrit wegens het weven met drie weefgetouwen te Gemeente Nijehaske 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) 
6082 453 

03-05-1822 

Jarsma Gerrit T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6865 1-C no. 54 
24-01-1825 

Jas van der Pieter Joukens , plaatsvervanger voor Meulen van der Daniel Popkes, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een 
document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van 

den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 63 
00-00-1873 

Jaske Benjamin Jans, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1873 (2) 

6423 541D 

17-10-

1817 

Jaske Christiaan Jans Kapitein op het Schip de Vrouw Geertruid 10 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) 
9725 Deel I   

Blz. 77 

00-00-1875 

Jaski  Benjamin Jans, 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,  5 kolommen 

info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel 2  

05-04-1876 

Jaski ….? te Schiermonnikoog komt voor als kapitein op het Schip de v/d Voort 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 1876 (2)  

9725 Deel 2  
13-10-1875 

Jaski Ameland Kapitein op de W. v.d. Voort komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Jaski B. C. Kapitein is met zijn schip de Vrienden vanuit Batavia op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op het document de 
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook 

rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier 

(8) 

8201 785/9 
Bladzijde 1 

07-05-1839 

Jaski B. C. Kapitein van Batavia in Texel binnen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en 
Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke 

schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6857 32-A 
20-10-1824 

Jaski B. J. St.Petersburg naar Amsterdam Schip de Vrouw Lollina, jaar 1824  (2) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Jaski Benjamin Amsterdam naar Sint Petersburg Kapitein op de  Vrouw Alida (Schiermonnikoog( 

6853 42-A 
10-09-1824 

Jaski Benjamin B. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder 
dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Benjamin Jans Schiermonnikoog Schipper hehuwd met Lollina T. Mellema, jaar 1837 

8096 626/20 
260 nr.59  

28-06-1838 

Jaski Benjamin Jans Schiermonnikoog Schipper, jaar 1838 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Jaski Benjamin Jans Schipper jaar 1841  (4) 

9725 Deel 2  

Blz.3 

00-00-1876 

Jaski Benjamin Jans, Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van 

de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of 

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.7 

00-00-1876 

Jaski Benjamin Jans, Indien, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van 

de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of 

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Jaski Benjamin Kapitein op de Alida jaar 1841  (4) 

8096 626/20 

260 nr.59 

28-06-1838 

Jaski Benjamin Kapitein op de Vier Gebroeders, jaar 1838 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Benjamin Kapitein op de Vrouw Alida, jaar 1837 

8096 626/20,  
260 nr.59  

28-06-1838 

Jaski Benjamin Kapitein op de Vrouw Alida, jaar 1838 

6853 42-A 

10-09-1824 

Jaski C. J. de weduwe een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van 

minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6423 541D 

17-10-

1817 

Jaski Christiaan Jans---- Jaski Jan Christiaan * 15-10-1796 z.v. Jaski Christiaan Jans en Remts 

Geertruida 10 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) 



5999 519 

31-05-1815 

Jaski Christiaan Jans,  Engelsman Jacob Pieters te Schiermonnikoog  betreft de verkoop door de deurwaarder van hun spullen 

omdat ze achterstallig zijn met hun betalingen aan de beslastingen over de jaren 1813, 1814 en 1815  maarv aangezien er bij 

Engelsman weinig goederen aanwezig zijn verzoekt de deurwaarder om zijn huizinge te mogen verkopen enz. enz. jaar 1815 (2) 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Jaski Christiaan Kapitein op de Eensgezindheid jaar 1841 (4) 

7986 260, 322/17 

01-04-1837 

Jaski F. C .  Zeevarend , jaar 1837 

9465 Deel 1, 11 
08-01-1866 

Jaski F. C. te  Schiermonnikoog en Amsterdam een Stoombootdienst  van Lemmer naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het 
Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten  met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6) 

8214  1036/5 

10-10-1839 

Jaski Feye Pieter Jans  geboren 16 juni 1811 Schiermonnikoog en te Amsterdam zal trouwen veroekt een vrijstelling van 

Nationale Militie zodat hij niet op reis naar Oost Indien hoeft enz. jaar 1839 (3) 

7983 260, 260/11 

14-03-1837 

Jaski Feye Pieters Jans Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

3600 2 
03-02-1873 

Jaski J. B. Schiermonnikoog Schip de  Sophia, 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 

Jaski J. B. Schiermonnikoog Schip de  Sophia, 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) 

9465 Deel 1, 11 
08-01-1866 

Jaski J. B. te  te Schiermonnikoog en Amsterdam een Stoombootdienst  van Lemmer naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het 
Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten  met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Jan Benjamins * 18-07-1818 hij is Matroos op het schip de Vrouw Alida, jaar 1837 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Jaski Jan Benjamins * 18-07-1818, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen, Stuurman op de 

Janke Hoites jaar 1841  (4) 

8096 626/20 

260 nr.59  
28-06-1838 

Jaski Jan Benjamins Schiermonnikoog Matroos op het schip de Vrouw Alida, jaar 1838 

6423 541D 

17-10-

1817 

Jaski Jan Christiaan * 15-10-1796 z.v. Jaski Christiaan Jans en Remts Geertruida 10 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) 
6853 42-A 

10-09-1824 

Jaski Jan J. de weduwe een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van 

minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Jan Jans wonende te Schiermonnikoog Schipper  gehuwd met Geertruida Feyes Visser, jaar 1837 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Jan Kapitein op het schip de Elsebet,  jaar 1837 

7977 158-13 
14-02-1837 

Jaski Jan Toren (Toorn) , hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge 
van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 

1837 (6) 

8096 626/20 
260 nr.59  

28-06-1838 

Jaski Pieter Feijes  Jans Schiermonnikoog Matroos op de Jan de With, jaar 1838 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Pieter Feyes Jans * 23-03-1816 Kok op het schip de Elsebet, jaar 1837 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Jaski Remt Kapitein op het schip de Jonge Gerbrand jaar 1841 (4) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jaski Remt Kapitein op het schip de Jonge Gerbrand, jaar 1837 

8054 284/7920 

11-09-1837 

Jaski S. J. Schiermonnikoog Kapitein op het schip de Twee Gebroeders deel 2, jaar 1837 

8053 286/7374 

25-08-1837 

Jaski S. J. Schipper op het schip de Twee Gebroeders, jaar 1837 

8014 861/286 

25-08-1837 

Jaskie S. J. Schiermonnikoog Kapitein op de Twee Gebroeders deel 1, jaar 1837 

8016 913/248 

08-09-1837 

Jaskie S. J. Schiermonnikoog Schipper op de Twee Gebroeders , jaar 1837 

8257  69/20, 1 

nummer 38 

20-01-1840 

Jasper ….? de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 

april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Jasper Aaltje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van 

opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. 1842 (9) 

9180 264 

06-02-1915 

Jasper Albert,  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) 

6668 380 blz. 5 
04-10- 1817 

Jasper H. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 
op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te 



kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

6273 803-5 

17-09-1816 

Jasper Harmen Alberts 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Jasper Harmen,  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) 

9185 1144 

05-09-1917 

Jasper Hendrik gehuwd met Huijser Pietertje, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, 
woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

8375 716-3_1A 

22-07-

1841 

Jasper Hylke Hylkes 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) 
9190 127 

13-01-1920 

Jasper Pieter----- Schouwstra Abele  geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper Pietje 

geb. 21 Maart 1870 Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke  zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij 

verzoeken vergunning om hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet 
etc. etc.  jaar 1920 (18) 

9190 127 

13-01-1920 

Jasper Pietje----- Schouwstra Abele  geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper Pietje 

geb. 21 Maart 1870 Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke  zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij 

verzoeken vergunning om hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet 
etc. etc.  jaar 1920 (18) 

8257  69/20, 3 

nummer 47 
20-01-1840 

Jasper Roelof H. 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) 

8294 788/4, 56 

07-08-1840 

Jasper Sytze Harmens Schippersknecht jaar 1840 

9189 1272 
31-10-1919 

Jasper Warner,-----Harmens D te Leeuwarden is eervol ontslag verleend als Consul van Belgie en de heer Warner Jasper te 
Zwolle heeft hem ogevolgd daarom is het consultaat naar Zwolle verhuist jaar 1919 (2) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Jaspers Albert P., 86 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 

Jaspers Albert 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 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jaspers Albert T., 56 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) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Jaspers Dirk 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) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Jaspers Durk 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jaspers Grietje A., 378 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Jaspers Hendrik  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) 

6633 1380 

31-10-1814 

Jaspers Hijlke---- Bergsma H. Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de 

Armverzorgers van Metslawier  dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te nemen van Niawier 

verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den Pieter Jans  en Westra 
Pieter Willems als Armvoogden van Niawier  gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van Metslawier enz. jaar 1814 (4) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Jaspers J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

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

jaar 1841 (6) 

6628  825 blz. 4 
23-05-1814 

Jaspers Jantje vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene 
commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie 

worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der 

Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

5999 438 
09-05-1815 

Jaspers Klaas---- Bakker Theunis Jans  te Holm, en Tromp Tjalling Jans  te Balm,  en Jaspers Klaas te Nes      benoemd als zetters 
der patenten te Ameland enz. jaar 1815 (1) 



6418 255-B 

01-06-1817 

Jasppes Gerrit 308 Hindeloopen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

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

6093 302-2 

11-04-1823 

Jaspz. Dirk Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot 

de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft 

verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

9134 1654 
13-12-1883 

Java,   een aanbesteding voor het leveren van IJzer en Houtwer enz.aldaar (Bestek en tekeningen aanwezig )  jaar 1883 (55) 

9134 1643 

12-12-1883 

Java, Nederlandsch Indie,  een aanbesteding voor het plaatsen van een ijzeren kunstlichttoren aldaar (Bestek en tekeningen 

aanwezig )  jaar 1883 (24) 

6393 134 
28-02-1815 

Jazns Johannes 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6675 199 

07-05-1818 

Jean De de zoon 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)   

6247 609-A 

14-07 -1814  

Jean Petit , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , 

jaar 1814 (2) 

6630  1017B blz. 8 
22-08-1814 

Jedema Boude Aukes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 

tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 7 

22-08-1814 

Jedema Boude Aukes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 
(5) totaal dossier (22) 

6630  1017B blz. 3 

22-08-1814 

Jedema Koene Aukes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 
tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 3 

22-08-1814 

Jedema Koene Aukes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 

(5) totaal dossier (22) 

5982 1722 

06-12-1813 

Jedema Martinus Bouricius te Heerenveen  een eerste en een tweede waarschuwing voor betaling  jaar 1813 (1) 

5985 203 

19-03-1814 

Jedema van M. B. de erven een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement 

Heerenveen te Heerenveen, enz. jaar 1814 (2). 

5987 345 
05-05-1814 

Jedema van M. B. de erven te Heerenveen, een kennisgeving of eerste waarschuwing wegens nalatige betaling belasting en anders 
door middel van Executie tot betaling wordt genoodzaakt enz. jaar 1814  (1) 

6864 26/1-C  

no.  188 

07-01-1825 

Jedema Ype Sybrens te Wymbritseradeel  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) 

8342 37/1-9 

12-01-1841 

Jedema. Douwe Sjoerds te Dokkum, (Edema of Jedema) Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met 

beschrijving van de overtreding enz. (9)    

8225  1253-13, 12 

10-12-1839 

Jedllema Jellert te Franeker 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)  

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Jeelhof Coenraad, 241 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) 

9182 317 

15-02-1916 

Jeeninga A. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in 

Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1) 

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

Jeeninga A. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met 

het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

9182 317 

15-02-1916 

Jeeninga Ate en Stralen van Kerst beide arbeiders te Oldeboorn betreffende de schade die zij hebben geleden van de overstroming 

in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (2) 

9182 685 
17-04-1916 

Jeeninga Ate te Oldeboorn , hij krijgt een vergoeding  van de staat voor hun schade geleden met de watersnoodramp in de nacht 
van 13 op 14 januari 1916, Jaar 1916 (14) 

6288 309-7 

09-04-1818 

Jeens Feitze ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland 

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

6383 66 
02-04-1814 

Jeens Hendrik 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 

5988 517 
30-06-1814 

Jeens Hendrik, Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde 
Eigendommen, jaar 1814 (3) 

6632 1262,  

1e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jeens Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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



8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jeens R. W. te Nieuwezijl 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) 

6245 399-60 

10-05-1814 

Jeens Romke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-60 

10-05-1814 

Jeens Romke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 24 

00-00-1867 

Jeensma P. 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. 12 

00-00-1865 

Jeensma Pieter Jeppes,  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) 

9725 Deel I   
Blz. 18 

00-00-1866 

Jeensma Pieter Jeppes, 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) 

8225  1245-8b    
11-20  

07-12-1839 

Jeenstra Hiltje 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Jeeps H.  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 

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

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

6082 453 
03-05-1822 

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

6070 424-16         

25-05-1821 

Jeeps H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 
Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Jeeps H. te Joure 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) 

6078 95-28 

25-01-1822 

Jeepsz Hylke ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Joure  enz. enz. jaar 

1822 (2) 

6089 1194 blz. 24    

23-12-1822 

Jeepsz Hylke te Joure Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van 

District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-25 

29-11-1823 

Jeepsz Hylke, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Joure  in 1823 die dat ook in 1824 willen 

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

8280 526-1, 13 
22-05-1840 

Jeertema J. A. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6242 90 
04-02-1814 

Jeges Bauke 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jeges Hendrik 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) 

3700 15-C 

nrs  9 - 16 

04-02-1837 

Jekel Adriana, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

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

ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

8375 708-5_39a 

20-07-

1841 

Jekema W. te Wolvega staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 
6255 265-8 

13-03-1815 

Jekes Gerrit de weduwe , 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) 

6623 109 

08-01-1814 

Jekes T.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns 

geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens 

decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente 
maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan 

hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

8384 907-16 
13-09-1841 

Jekyll Joseph, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 
Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Jelde Jacob Cornelis  te Lippenhuizen ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Lippenhuizen  enz. enz. jaar 1822 (4) 



6100 1215-4 

29-11-1823 

Jelderda Lolke Jans,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Anjum in 1823 die dat ook in 1824 willen 

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

6242 90 

04-02-1814 

Jelders W. J. hij ondertekend volgende document>> 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) 

8211 988-3, 35 

26-09-1839 

Jelderts H. R. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6277 30-10 

09-01-1817 

Jelderts Reinder Jans  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) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Jelema Pieter Jacobs staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 

Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jelgerhuis ….?, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd 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) 

8285 615-2, 6-1 19-
06-1840 

Jelgerhuis C. te Sint Jacobi 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Jelgerhuis C. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

6258 627-7 
21-06-1815 

Jelgers Botte 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) 

6258 627-3 
21-06-1815 

Jelgers Rients Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van 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) 

6258 627-14 

21-06-1815 

Jelgers Rients wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Kolderwolde 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) 

6633  1396 

09-11-1814 

Jelgers Rients,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen 

van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in 

gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Jelgershuis C. 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 ) 

8285 615-2, 6-1 19-
06-1840 

Jelgershuis C. te Sint Jacobi 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) 

6855 14-A 

05-10-1824 

Jelgershuis Gatsonides, Jouke Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun 

tractement. Jaar 1824 (2) 

6872 31-03-1825 

16-A 

Jelgershuis Gatzonides Jouke staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 

jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6872 01-04-1825 

19-A 

Jelgershuis Gatzonides Jouke wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter 

Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol 
hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jelgershuis Johannes, 34 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) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Jelgershuis van Wiebo wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

8280 526-1, 34 

22-05-1840 

Jelgersma  T. A. Az. te Wijmbritseradeel 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 Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Jelgersma Al….(Albada?) 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) 

6859 32-A 

10-11-1824 

Jelgersma Albada P.------ Bakker J. P. Schipper te Sneek, onderwerp een transactie ter voorkoming van een een vervolging 

wegens het niet hebben van een document voor het vervoerde binnenlands gedistilleerd wordt ook in genemd Lange de P. J.  

Albada Jelgersma P, of Jelgersma Albada P. en de rotterdamse Schipper  Boekweit J. A. enz. enz. jaar 1824 ( 6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wijmbrit- 
      seradeel 

 

Jelgersma F. A. te Tirns 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 949/18 

20-09-1841 

Jelgersma F. F. te Bolsward  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  

met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 42-1 
19-06-1840 

Jelgersma F. F. te Bolsward 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 

Wijmbritseradeel  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) 

8386 949/42 
20-09-1841 

Jelgersma F. F. te Bolsward 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 verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 7 
22-05-1840 

Jelgersma F. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wijmbrit- 
      seradeel 

 

Jelgersma F. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6709 36 deel 2  blz. 

16 
16-01-1822 

Jelgersma G. te Kimswerd, 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. 14 

22-01-1818 

Jelgersma G. W. Kinswerd (Kimswerd) 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 

04-01-1819 

Jelgersma G. W. Predikant te Kimswerd 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 

Jelgersma G. W. te K(r)imswerd 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 

Jelgersma G. W. te Kimswerd Predikant Classis van Harlingen 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) 

8220   1137/14 
06-11-1839 

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

Bolsward (17) 

8308 1070-8 

537-579 

28-10-1840 

Jelgersma J. T. de weduwe te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

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

(11) 

6840 36-A blz. 8 

22-04-

1824 

Jelgersma Jurjen Tip.. 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) 
6081 377 

13-04-1822 

Jelgersma M. F. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en 

gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12) 

6870 18-03-1825 
11/3-A  

Jelgersma M. F. te Wirdum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle 
Leeuwarden jaar 1825 (3) 

6253 66 

16-01-1815 

Jelgersma Marten  wegens het Klokluiden, Vermeld op een document genaamd  Staat van uitgaven gedaan op de  van post  

onvoorziene uitgaven  bestemd over de jare 1814  Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814  (3) 

6098 855 
06-09-1823    

Jelgersma Marten te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij 
resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. 

enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

6023 377 
14-06-1817 

Jelgersma Marten Tijmens voorheen veldwachter te Wirdum wordt geschikt bevonden om als Deurwaarder aangesteld te worden 
te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1) 

9412 90 

13-09-1822 

Jelgersma Marten Tymens Wirdum Veldwachter 63 jaar oud, jaar 1822 

6253 66 
16-01-1815 

Jelgersma Marten wegens de overhuizing van Manschappen, Vermeld op een document genaamd  Staat van uitgaven gedaan op 
de  van post  onvoorziene uitgaven  bestemd over de jare 1814  Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814  (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Jelgersma Nic. Te Almenum 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) 



8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jelgersma P. A. te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jelgersma P. A. te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jelgersma P. A. 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) 

6864 26/1-C  

no.  150 
07-01-1825 

Jelgersma Pier Jelles  te Wonseradeel  83e 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) 

6840 36-A  

blz. 35 

22-04-

1824 

Jelgersma Ruurd 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) 
8386 949/7 

25-09-1841 

Jelgersma T. A. 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 )   

8280 526-1, 34 
22-05-1840 

Jelgersma T. A. te Bolsward uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 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, 18 

22-05-1840 

Jelgersma T. A. te Bolsward uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn 

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

8386 949/18 

20-09-1841 

Jelgersma T. F. te Bolsward  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  

met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_18a 

20-07-

1841 

Jelgersma T. F. te Bolsward 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) 
8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 

      deradeel 

Jelgersma T. F. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 
         radeel 

Jelgersma T. F. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 

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

en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wijmbrit- 
      seradeel 

 

Jelgersma T. F. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 40-3 
19-06-1840 

Jelgersma T. F. te Bolsward 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 

Wonseradeel 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 (8) 

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Jelgersma T. F. te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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) 

8375 708-5_18a 

20-07-

1841 

Jelgersma T. T. te Bolsward 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) 
6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Jelgersma Wiltetus Barnardus, 306 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) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Jelgertsma M. T. te Wirdum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde 

opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als 

Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3) 



6072 566 

13-07-1821 

Jeliema Jelie Sjoerds---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de 

gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting 

enz. enz. enz. jaar 1821 (4) 

5990 608 
03-08-1814 

Jeling Hendrik---- Burmania van D.  te Weidum,  een eerste waarschuwing  voor hem en voor de erven van Iedema M. B.  te 
Heerenveen, Jeling Hendrik te Stichtum, Ruth van B. te Appelklooster en Boutange,  Jong de Cornelis te Heerenveen  wegens 

nalatigheid van betaling enz.jaar 1814 (2)- 

6254 140- B/16 

17-01-1815 

Jelis Jacob de erven,  een huis op de Koorenmarkt  komt voor op;   Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een 

Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter  
jaar 1815 (3) dossier (34) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jeljers Douwe 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)  

6631  1114 
1e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jeljerts Namme 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)  

6044 181 
25-03-1819 

Jelkema Pieter Jacobs  Onderwijzer te Munnekezijl, een verklaring van overlijden op 1 maart j.l.  jaar 1819 (1) 

6254 126- 3, 7+9 

16-01-1815 

Jelkema Pieter Jacobs Schoolmeester te Munnikezijl, 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   (dossier 15) 

6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jelkes Grietje, 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) 

6254 188-3 

23-02-1815 

Jelkes Gurbe de weduwe, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 

Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6252 1218-12 
12-12-1814 

Jelkes Hans wegens arbeidsloon  aan het Regthuis,  , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van 
het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 

1814 (4) dossier (26) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jelkes Johannes, 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) 

6383 65 
02-04-1814 

Jelkes Keimpe 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 

6867 07-02-1825 
3-A 

Jelkes Maaijke---- Wiersma Rein Jelkes Koopman  te Suamier op zijn requeste (aanwezig en door hem ondertekend) , mij ten fine 
van berigt enz. enz. dat Roelofs Lijsbert (oud 78 jaar)  zedert jaren met hare zoon deze requestrant en dochter Jelkes Maaijke heeft 

gewoont te Suameer  en deze lieden niet anders bekend staan als voor de zulken die een goed bestaan hebben  bewonende de 

moeder een eigen huis enz. en dat zij geen schulden heeft maar wel 1000 guldens op intrest heeft uitstaan enz. maar dat de dochter 
door krankzinnigheid enz. jaar 1825 (3) 

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jelkes Oene, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Jelkes Tede de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jelkes Willem, 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) 

6624 292 
11-02-1814 

Jelksma Sake Jelkes---- Boelens van B. A. Schout van de Gemeente Lippenhuizen ondertekend een brief en wil voordragen 
Jelksma Sake Jelkes om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletselen enz. jaar 1814 (1) 

6255 269 

13-03-1815 
  

Jelksma Sake Jelkes---- Veenland Jakob Ubeles onderwerp een request van de Armenkas te Lippenhuizen waarin hij als 

boekhouder wordt genoemd , verder een Berigt van de Kerkvoogden van de Hervormde Floreenpligtige ingezeenen van den 
dorpe Lippenhuizen op de requeste van  de Armenkas getekend door Boer de Sytse Wobbes  en Jelksma Sake Jelkes enz. jaar 

1815 (10) 

3701 10-C 

05-03-1839 

Jelle Geertje x Kuperus Jan Kornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

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

6045 294 

29-04-1819 

Jelle M. ---- Boelens van F. A.  Ontvanger over de voormalige perceptie Makkum en over de voormalige perceptie Tjerkwerd 

Mullier P. en over de voormalige perceptie Langweer Jongbloed J.  tevens over de voormalige perceptie Arum en Witmarsum 

Burggraaf F. en over de voormalige perceptie Sloten en Balk  Jelle M. enz. jaar 1819 (5) 

6043 133 

24-02-1819 

Jelle M. en Jongbloed J. Ontvangers der Perceptie in Langweer, onderwerp:  het besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9  

betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. jaar 1819 (7) 

8382 857/2 

30-08-1841 

Jelle Molenaar, Buwolda J. P. Korenmolenaar te Dokkum een procesverbaal wegens het bevinden in de molen van  enz. enz.  

tevens een request van hem in een handgeschreven brief met zijn handtekening, in het dossier wordt ook genoemd Jelle Molenaar, 
Molenaarsknecht van hem , die door de beambte uitgenodigd werd hen te helpen enz.  jaar 1841 (2)  ( en het  dossier 13) 

8368 555/16 

00-00-1841 

Jellem, Bauke Justus (wijlen) betreft zijn beroep als schoolmeester en sollicitanten voor zijn betrekking op de school te Hijlaard 

met de cijfers van  hun examen en wel; Geertsma, K.  Hanewald, Johannes.  Meyer, Tjibbe.   Steegsma, Arjen. 8 Juni 1841 (8) 



6047 379 

03-06-1819 

Jellema  Anne Jans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Jellema  Auke Dokkum Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

6089 1194 blz. 12     
23-12-1822 

Jellema  Wabe Pieters te Poppingawier 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jellema  Willem Feikes, 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) 

6257 410-7 
28-04-1815 

Jellema ….? de weduwe, 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 10>> 
27-08-1839 

Jellema A. H. te Gauw 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) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Jellema Adrianus * Leeuwarden 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) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Jellema Alle Ubles staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen 
met informatie) Jaar 1825 (2) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Jellema Alle Ubles staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen 
met informatie) Jaar 1825 (2) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-

1817 

Jellema Andries 447 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) 
6407 198-1+4-5 

04-05-1816 
Jellema Andries Aukes 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Jellema Anne 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 424-16         

25-05-1821 

Jellema Anne Jans 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 

Jellema Anne Jans, 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) 

9180 330-9 
17-02-1915 

Jellema Auke Met signalement Politie 2e klas Dokkum (3)  

9182 734 

27-04-1916 

Jellema Auke te Vianen, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

8214  1027/16 
bl. 2 nr. 369 

07-10-1839 

Jellema C. 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) 

6386 90 

13-08-1814 

Jellema D.  ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft 

benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals 
Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e 

Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, 

Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3) 

6099 1021 

15-10-1823    

Jellema D. .---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker  dient een request in om verhoging van het 

predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H.  en wegens de geringheid 

van het predikanten tractement kan men geen  enz. enz. enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker jaar 1823 (10)   

6007 70 
30-01-1816 

Jellema D. te Franeker , Een declaratie met de kosten van de reparatie aan  de Academie gebouwen van Franeker jaar 1816 (1) 

6258 577-3 

13-06-1815 

Jellema D. te Franeker voor geleverde Trommelvellen, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie 

Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6258 550 

06-06-1815 

Jellema D. te Franeker voor geleverde tromvellen enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten 

behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon  gedaan door de Schout 

van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3) 

6258 577-2 
13-06-1815 

Jellema D., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten ten 
behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Sexbierum over 

1814 enz.  jaar 1815 (4)) 

8383 894-5 
09-09-1841 

Jellema de weduwe 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) 

6063 763 en 769 

30-10-1820 

Jellema Dirk  31 jaar  , Hij staat staat op een document van Voordracht voor  plaatsvervanger bij het Vredegerecht  te Franeker 

i.p.v. Drabbe Jan Vriemoet die van Franeker naar Leeuwarden  gaat enz. jaar 1820 (4) 



6087 1000  

+1012 

26-10-1822  

Jellema Dirk 33 jaar---- Klas van der Willem Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker, wegens zijn overlijden op 2 

oktober 1822 is zijn post vacant en de volgende personen worden voorgedragen  Alma Samuel Adrianus 48 jaar, Bogstra Jan  51 

jaar, Jellema Dirk 33 jaar (een document met 4 kolommen informatie) enz. enz. jaar 1822 (4) 

6063 769 
31-10-1820 

Jellema Dirk---- Drabbe Jan Vriemoet van beroep Plaatsvervanger bij het gerechtshof Franeker vertrekt naar Leeuwarden en 
daardoor is zijn post vacant  en zijn er drie candidaten voorgesteld en wel: Romar Pertrus Johannes, Swart de Isaac en Jellema 

Dirk in een document met 5 kolommen info. zoals beroep woonplaats enz. jaar 1820 (2) 

6087 948-2 

11-10-1827 

Jellema Dirk 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) 

6830 3-A 

19-01-

1824 

Jellema Dirk van---- Mulder Jan van Beroep Apotheker en Jellema Dirk van beroep Mr. Koperslager 

staat o.a. vermeld in een door Boer de M. G. (Mevius Gerrit)e President Burgemeester van de Stad 

ondertekene  brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt voor benoeming van 

Zetter in deze Gemeente wegens het overlijden van Rissalada Hessel enz. jaar 1824 (7) 

8375 716-3_3E 

22-07-184 

1 

Jellema Douwe kind van Jellema Harmen Douwes en Dijkstra Aafje , 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) 

8375 716-3_2d 

22-07-

1841 

Jellema Douwe kind van Jellema Hermen Douwes x  Buursma Jentje Jans 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) 
8308 1083-1 

02-11-1840 

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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Jellema Durk K., 129 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Jellema Elizabeth Anna vrouw van Deenik D. met 2 kinderen,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche 

paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  
woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

9182 24 

06-01-1916 

Jellema Emilia KatharBallumina Thea Margaretha gehuwd met Jonker J. ,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der 

buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen 
onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

6840 36-A  

blz. 11 

22-04-

1824 

Jellema F. Pieters Timmertman van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens 

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

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

6840 36-A  

blz. 45 

22-04-

1824 

Jellema Fedde Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier 

met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6282 737-12 

07-07-1817 
Jellema Fedde F., Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9134 1358 en 1384 
06-10-1883 

Jellema Folkert Arends is benoemd als lid van het college van Zetters  van Schoterand i.p.v. Tuymelaar Cornelis Tjepko die 
overleden is, tevens een handgeschreven brief met zijn Handtekening waarin hij mededeeld de functie te aanvaarden,  jaar 1883 

(7) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 3 

17-09-1839 

Jellema G. S. te Garijp, 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) 

6048 448, 1-7  
+ 11, 15 

06-07-1819 

Jellema Gerben Hij 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 (9) hele dossier (30) 

6385 135 

06-07-1814 

Jellema Gerlof Sakes te Bergum 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) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jellema Gerrit Kl. 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) 

8308 1070-8 

537-579 

Jellema H. A. te Grouw  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 



28-10-1840 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) 

6843 20-A 

Bladzijde 8-A 
21-05-1824 

Jellema H. J.---- Boelens van A. verhuurder en Jellema H. J. Arbeider en Tapper huurder en  huurder te Olterterp, onderwerp; 

Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden 
vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

8308 1083-1 

02-11-1840 

Jellema Haring Douwes---- 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) 

8375 716-3_3E 

22-07-184 

1 

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 
Jellema Harmen Douwes, zoon van Jelles Douwe (overl) en  Harmens IJtje opgezonden naar het Bedelaars Etablissement te 
Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte datum enz. jaar 1840 

(4) 

6082 453 
03-05-1822 

Jellema Hendrik 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jellema Hendrik Pieter, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6047 379 

03-06-1819 

Jellema Hendrik Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jellema Hendrik 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) 

8375 716-3_2d 

22-07-

1841 

Jellema Hermen Douwes x  Buursma Jentje Jans 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) 
8386 945/10 

24-09-1841 

Jellema Hermen Pieter,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2) 

8361 434/6 sectie 

B, E, F. 

04-05-1841 

Jellema Hette Annes te Gaauw staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de 

onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor 

den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de 

weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

6424 584 

02-12-

1817 

Jellema Iede Wiebes 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel 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) 
8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Jellema J. F. te Nijega 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) 

6857 16A 

22-10-1824 

Jellema J. J. ---- Glazener Nicolaas te Nes, ten huize van hem wordt verkocht strandvondsten van de verbrijzelde Vrouwe 

Margaretha maar dat deze spullen niet door een bevoegd persoon zijn verkocht maar door Heere Johannes Lolkes, Scholts Klaas 

Iedes,  en Nicolaas Glazener enz., wordt ook in ge4noemd (met handtekeningen) Jellema J. J. en Metz O. D. jaar 1824 (4) 

8356 312-10 
31-03-1841 

Jellema J. J.---- Minnes Sjoukje weduwe van Jellema J. J. te Marssum staat vermeld in een document Waardering van 
onteigeningen ten dienste van den grooten weg van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4) 

6631 1056 

30-08-1814 

Jellema J. Onderwijzer te Boer hij vertrekt aldaar omdat hij geen betaling op de verschenen termijnen  ontving uit hoofde van 

schaarsheid van penningen bij de Kerkebeurs, de brief aan de Gouverneur is ondertekend door de Schoolopziener  van het IV 
District in Vriesland Bruining Alb.  enz. jaar 1814 (3) 

9182 44 / 606 

30-12-1915 

Jellema J. te Wageningen hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben 

tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 
bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

8211 982/5 
24-09-1839 

Jellema Jacob Adrianus wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op 
het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

6260 782-4 

04- 08-1815 

Jellema Jacob Joosten te Ameland wonende , een handgeschreven brief door hem ondertekend hij schrijft dat hij oud ass. bij het 

bestuur van wijlen  Prins Willem de vijfde van Oranje Nassau enz. dat hij in de jare 1798 bij de omwenteling van de regering van 
Ameland  voor den alstoen fungeerde  Executeur Pilet J.  enz. Onderwerp; zijn Tractemet van fl. 200 welke is begonnen op te 

houden in 1813, 1814, 1815 tot dato dezer enz. jaar 1815 (4) 

3700 13-A 

07-02-1835 

Jellema Jacobus 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 1834 (7) 



3700 13-C 

31-01-1837 

Jellema Jacobus 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 

Jellema Jacobus 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) 

9182 398 

24-02-1916 

Jellema Jacobus zijn aanstelling als veldwachter enz. een handgeschreven brief met zijn handtekening  jaar 1916 (4) 

3699 A-13 

17-02-1834 

 

Jellema Jakobus 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) 

3699 A-13 
17-02-1834 

 

Jellema Japke Jans, 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-A 
07-02-1835 

Jellema Japke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Jellema Japke Jans, 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-13 

17-02-1834 

 

Jellema Jelle Jentjes, 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) 

3698 B-46, 5 

15-03-1832 

Jellema Jelle Jentjes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

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

3700 13-A 
07-02-1835 

Jellema Jelle Jentjes, 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-13 

17-02-1834 
 

Jellema Jentje Jelles, 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-A 

07-02-1835 

Jellema Jentje Jelles, 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 13-B 
05-02-1836 

Jellema Jentje Jelles, 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Jellema Jentje, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 
(6) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Jellema Jillert, 93 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) 

9126 1016 
21-06-1879    

Jellema Jitze.---- 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) 

6039 783 

23-10-1818 

Jellema Johan S. .---- 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) 

6089 1194 blz. 1v        
23-12-1822 

Jellema Johan S. Huisman te Miedum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 
vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95 

25-01-1822 

Jellema Johan S. Huisman te Miedum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Jelsum, jaar 1822 (2) 

6049 592 
20-08-1819 

Jellema Johan S.---- Nollides O. R.  Landeigenaar in de Gemeente Leeuwarden hij vraagt een hertaxate voor zijn eigendommen 
en de taxeur die wordt aangesteld,  is Jellema Johan S. onder Lekkum woonachtig na. Jaar 1819 (1) 

8364 494-20, 1, 5 

21-05-1841 

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 (9) 

6871 21-03-1825 

11-A 

Jellema Johan Sjerps---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron Rengers 

waarin o.a. dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat waarin alle 

bezittingen, goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van landen Jellema Johan 
Sjerps, Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij 

huren enz.  jaar 1825 (11) 

6092 248 

24-03-1823 

Jellema Johan Sjerps te Miedum hij wordt als deskundige benoemd als taxateur voor te verhuren gronden enz. jaar 1823 (1) 

8384 904/7 

13-09-1841 

Jellema 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) 

6100 1215-1 

29-11-1823 

Jellema Johan te Miedum en Huisman aldaar  , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Jelsum in 1823 

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

8283 582/3 
09-06-1840 

Jellema Johannes Meints te Woudsend Handgeschreven brief met handtekening , jaar 1840 



5987 390 

21-05-1814 

Jellema Johannes Sjerps wonende op het Hoogterp van Lekkum Onderwerp: de benoeming als Taxateur te Leeuwarden enz. jaar 

1814 (1) 

6066 

 

30 

11-01-1821 

Jellema Justus hij is benoemd tot onderwijzer in de school te Wieuwerd op 30 november 1820 en op 1 december 1820 heeft hij 

zijn functie aanvaard enz. jaar 1821 (1) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-

1824 

Jellema Justus Onderwijzer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van 

Wieuwerd  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. 23-

v 

17-07-

1839 

Jellema K. 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 201 

00-00-1899 

Jellema Klaas (Nummerwisselaar voor nr. 28 uit Sneek) 2e Regiment Veldartillerie gaat naar Amerika,  hij wordt ingescheept en 

vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 

kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 205 

00-00-1899 

Jellema Klaas, 2e Regiment Veldartillerie gaat naar de Oostzee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 202 
00-00-1899 

Jellema Klaas, gaat naar de Oostzee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9187 890 

04-07-1918 

Jellema Klaas, 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) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-

1824 

Jellema Kobus Timmerman 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) 
3699 A-13 

17-02-1834 

 

Jellema Lieuwe Hessels, 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-A 
07-02-1835 

Jellema Lieuwe 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 1835 (7) 

3700 13-C 

31-01-1837 

Jellema Lieuwe Hyltjes, 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 

Jellema Lieuwe Hyltjes, 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) 

6840 36-A  

blz. 45 

22-04-

1824 

Jellema M. S. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier 

met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

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

6840 36-A blz. 6 

22-04-

1824 

Jellema Murk Pieter, Timmerknecht 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) 
6636 139 

06-02-1815 

Jellema R.---- Gosliga P. J.  Schout van de Gemeente Jorwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende  Jellema R. wegens zijn in 1808 verhoogd Tractement en de kerkvoogden Sijtsma A. S. en Jong de A. J.   geen uitleg 

hebben gegeven enz. jaar 1815 (2) 

5999 425 

06-05-1815 

Jellema R. H. ,Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der  vertrokken onderwijzers de plaats 

van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2) 

6840 36-A  

blz. 18 

22-04-

1824 

Jellema R. J. Onderwijzer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op 

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

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
9183 1556 

28-10-1916 

Jellema R. te Tjerkgaast , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het verbreden van een dam op 

zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Langweer    sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie 
met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 



6282 737-24 

07-07-1817 

Jellema R., Schoolonderwijzer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A  

blz. 33 

22-04-

1824 

Jellema Rintje Y. Schipper 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) 
4894 2306 

27-06-1899 
Jellema S. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij 
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. 

Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met 

de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, 
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende 

het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een 

advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de 
Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

9183 1454 

07-10-1916 

Jellema Sikke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

3700 13-A 
07-02-1835 

Jellema Sina Jeltjes, 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-13 

17-02-1834 
 

Jellema Sina Jentjes, 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) 

3698 B-46, 5 

15-03-1832 

Jellema Sina Jentjes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

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

3700 13-B 

05-02-1836 

Jellema Sina Jentjes, 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) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Jellema Sjerp de weduwe 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) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Jellema Sjoerd Jelles, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 

gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 

Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Jellema Tetske S., 339 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) 

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-

1824 

Jellema W. F. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, 

Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6078 95-17 

25-01-1822 

Jellema W. F. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum enz. 

enz. jaar 1822 (1) 

6627 643 
05-05-1814 

Jellema W. P. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant  enz. jaar 1814 (3) 

6864 60-C-20 

13-01-1825 

Jellema Wabe Pieters Assesor te Poppingawier , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6100 1192-11 

26-11-1823 

Jellema Wabe Pieters te Poppingawier en IJsselstein Minne Gerbens te Rauwerd zij zijn benoemd als schatter te Rauwerd enz. 

jaar 1823 (1) 

6089 1199 blz. 11      

26-12-1822 

Jellema Wabe Pieters te Poppingawier, 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) 

6078 95-13 
25-01-1822 

Jellema Wabe Pieters te Poppingawier, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Roordahuizum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-10 

29-11-1823 

Jellema Wabe. P. te Poppingawier ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rauwerd in 1823 die dat ook 

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

6047 379 
03-06-1819 

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

6082 453 

03-05-1822 

Jellema Willem F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8308 2086-11 

01-11-1840 

Jellema Willem F. 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) 

6282 737-25 

07-07-1817 

Jellema Willem F., Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 

Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 



gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding 

van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6089 1194 blz. 16     

23-12-1822 

Jellema Willem Feikes te Beers 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) 

6070 424-16         
25-05-1821 

Jellema Willem Feykes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6082 453 
03-05-1822 

Jellema Wybe 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) 

6253 92 

23-01-1815 

Jellemsa ….? Te Franeker wegens 3 Tromvellen, Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene 

uitgaven in de Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5) 

6096 671 
22-07-1823    

Jellen Jurgen   ---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden 
aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 1.  

verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een Inventaris en 

Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  Dijk van Klaas 
Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas,  Jurgens Foike  een 

rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18) 

8280  517-11, 30 
19-05-1840 

Jelles B. 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) 

6641  584 

03-07-1815 

Jelles Barra---- Poppe J. Grietman van de gemeente Sonnega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Diakenen van de Gereformeerde Gemeente van Scherpenzeel betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Jelles Barra enz. 
jaar 1815 (14 

6242 90 

04-02-1814 

Jelles Bouwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  
en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  

dossier (23) 

6078 95-19 

25-01-1822 

Jelles Douwe (Jelles?) te IJtens, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Oosterend enz. enz. jaar 1822 (1) 

8308 1083-1 

02-11-1840 

Jelles Douwe---- Jellema Harmen Douwes, zoon van Jelles Douwe (overl) en  Harmens IJtje opgezonden naar het Bedelaars 

Etablissement te Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte 

datum enz. jaar 1840 (4) 

6089 1194 blz. 17     
23-12-1822 

Jelles Douwe Jelles te IJtens 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  1215-16 

29-11-1823 

Jelles Douwe Jelles te IJtens, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oosterend  in 1823 die dat ook 

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

6011  
 

311 
31-05-1816 

Jelles Douwe Jelles, Rispens K. R. en Jan Jans H….?  Ondertekenen een brief samen met de Schout van Oosterend Gavere de A. 
(Amelius) en met enkele andere zetters dat zij liever als zetter ontslag nemen dan blootgesteld te zijn om werk door ons op hogere 

autoriteit verrigt zonder dat ons in ons zelve enige abuis is aangewezen enz. enz. jaar 1816 (3) 

6258 627-13 
21-06-1815 

Jelles Folkert 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) 

6093 339 

23-04-1823   

Jelles Geldersma Catharina,  Zij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente 

Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

8197 701-23 

10-07-

1839 

Jelles Gerben J. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de 

Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben 

verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild 

aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 
6053 902 

11-12-1819 

Jelles Gerben Jelles  van beroep Huisman te Grouw  hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te 

Sneek jaar 1819 (2) 

6053 916 

14-12-1819 

Jelles Gerben Jelles  van beroep Huisman te Grouw  hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te 

Sneek jaar 1819 (2) 

6056 233 

30-03-1820 

Jelles Gerben Jelles aangesteld bij Kon. Besl. Als plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Rauwert i.p.v. Andriesse K. J.  die 

overleden is enz. jaar 1820 (4) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Jelles Gerben Jelles 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) 

8359 377/28, 3 
19-04-1841 

Jelles Gerben Jelles wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om 
voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding 

van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 31  

19-04-1841 

Jelles Gerben Jelles wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij 

Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der 
Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Jelles Gijsbert moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort 

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

6251 1090 

14-11-1814 

Jelles Gortesz,  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) 

6271 599-3 

15-07-1816 

Jelles H. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld 

op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 
1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

6261 878-4 

11-08-1815 

Jelles Harmen, 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) 

6631  1114 

8e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jelles Hendrik 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jelles Hilbrand 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) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Jelles J. te Ackrum 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 517-11, 16 
19-05-1840 

Jelles Jacob 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) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jelles Jakob, 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) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Jelles Jan 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) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jelles Jan 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 410-12 
28-04-1815 

Jelles 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) 

6252 1179-38 
08-11-1813 

Jelles Jan wegens brengen van 4 Fransche Canonniers van Aalzum naar Oostmahorrn, 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) 

6386 26 
18-08-1814 

Jelles Jan---- Woude van der Jelle Jans oud 42 jaar zoon van Jelles Jan en Johannes Antie wordt vermeld op een Nominative lijst 
(met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na 

nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

8364 499-5 
22-05-1841 

Jelles Jelle---- Monsma Monze Jelles  geboren te Witmarssum 11-02-1812 Boereknegt z.v. Jelles Jelle en Monzes Meinskjen 
(Moenskjen) staat vermeld in een extract uit het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie ligting van 1831 dat de naam 

Postma ingeschreven is met een Nationale Militie Certificaat enz. jaar 1841 (5) 

6636  148 

12e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jelles Jeltjen de meid van Bartels Koenraad  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) 

6688 170 
00-00-1819 

Jelles Jettje,     Harmens Jan gehuwd met Jettje Jelles , betreft onderhoud armenvoogdij van hun nagelaten kinderen jaar 1819 (2) 

6264 1149-2 

21-11-1815 

Jelles Johannes  de weduwe 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) 

6245 399-24 

10-05-1814 

Jelles Johannes, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6245 399-24 

10-05-1814 

Jelles Johannes, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6242 90 

04-02-1814 

Jelles Jolke 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) 

6097 713 

02-08-1823    

Jelles Jurjen----- Visser Remke Reinders zijn erfgenamen zijn zijn weduwe Colle Jantje Pieters die de heer Zeilinga E. A. 

gemachtigd heeft tot het ontvangen der gelden , ook zou Jelles Jurjen op Schiermonnikoog enige aandeel in die gelden hebben 
maar hij woont daar niet maar op Borkum en die ook de heer Zeilinga E. A. gemachtigd heeft tot het ontvangen der gelden enz. 

wordt gesproken over een  een zak met geld afkomstig uit het Koninklijke Groot Brittannische Hanoversche  ambt te Norden  enz. 

jaar 1823 (1) 

6383 64 
02-04-1814 

Jelles K. de weduwe 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 

6294 282 
07-04-1819 

Jelles Kerst---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes Luitjen 
als gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den Dorpe 



Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en 

Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename 

verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz 

Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe 
Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6255 265-9 

13-03-1815 

Jelles Lolk , 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) 

6830 18-A blz. 

44 

21-01-

1824 

Jelles Louw te Schettens 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) 
6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jelles Louwrens, 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) 

8308 1070-8 
21-63 

28-10-1840 

Jelles M. 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.12>> 
27-08-1839 

Jelles M. J. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jelles Markus, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6636  148 

6e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jelles Martzen de meid van Konterman Jurjen Hendriks  te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 

personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor 
de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) 

alle namen (15) 

8197 701-23 

10-07-

1839 

Jelles Mattheus een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de 

Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben 

verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild 

aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6830 18-A blz. 

42 

21-01-

1824 

Jelles Oene 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) 
6243 245 

10-03-1814 
Jelles Pieter wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 
Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6243 245 

10-03-1814 

Jelles Pieter wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Jelles Pieter wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Jelles Roel, 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) 

6641  616 

17-07-1815 

Jelles Sieger---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant en Jelles Sieger, Willems Jan en Bokkes Wigle van de Kerkenraad van het 

Hervormd Kerkgenootschap te Hemelum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tijdens de 

Fransche Overheersing het onderhoud van Lands wege is opgehouden aan de Kerkgebouwen enz. jaar 1815 (2) 

6627 584, 1-2, 11 

30-04-1814 

Jelles Sijmon wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6251 1092 
09-11-1814  

Jelles Sjoerd voor geleverd Brood , wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van 
den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft 

overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt 

vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven 
welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16   

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jelles Sjouke 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)  



3580 31 

04-08-1845 

Jelles Sytze---- Theunis Pieter en Jelles Sytze Veerschippers wonende te Grouw zij te kennen geven dat zij reeds geruime tijd 

hebben bevaren het veer van Grou op Leeuwarden en Sneek en zij nu benadeeld worden door het reglement en zij verzoeken dan 

ook om enz.enz. jaar 1845 (10) 

6276 1102-7 
18-12-1816 

Jelles Taeke 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Jelles Tjepke de weduwe, 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) 

5982 1752 
13-12-1813 

Jelles Tjerk et W. 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) 

6257 410-14 
28-04-1815 

Jelles Ulbe 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 1179-43 
08-11-1813 

Jelles Wytze te Engwierum wegens Transport van een Capitein der Fransche Troepen, 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Jellesma Eeltje J. te Hitzum 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) 

6385 140 
06-07-1814 

Jellesma Eeltje Jelles te Tzum 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) 

6711 258 

00-00-1822  

Jellesma Folkert  J.die tijdens de periode van besmettelijke te Nijega en Elahuizen ziekten Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 

(2) 

6101 1311  
16-12-1823 

Jellesma Folkert Jelles de weduwe te Nijega, 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) 

9181  1923 
01-11-1915 

Jellesma Jentje,  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) 

6245 399-12 

10-05-1814 

Jelleszn. Sieds, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (3) 

6251 1078 
30-11-1814 

Jellinga Gerrit  wegens diensten over 1811,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk 
wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

5997 307 

31-03-1815 

Jellings Fokje 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 157 

6633 1364 

01-11-1814 

Jellis Barre---- Koopman S. N. in qualiteit als Administrerende Diaken van de Gereformeerde Gemeente van  Scherpenzeel 

schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen dat sints eenige uit hun lieden der Diaconij 

hebben gealimenteerd  Jellis Jochem * Haske en  Jellis Barre *  07-07-1799 Heerenveen kinderen van Jelle Jochems en Janke 
Barres in tijden ngevaard te hebben met een schip enz. jaar 1814 (3) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Jellis Feitze,  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) 

6390 37 

20-09-1814 

Jellis Gerben, 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) 

6633 1364 

01-11-1814 

Jellis Jochem---- Koopman S. N. in qualiteit als Administrerende Diaken van de Gereformeerde Gemeente van  Scherpenzeel 

schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen dat sints eenige uit hun lieden der Diaconij 
hebben gealimenteerd  Jellis Jochem * Haske en  Jellis Barre *  07-07-1799 Heerenveen kinderen van Jelle Jochems en Janke 

Barres in tijden ngevaard te hebben met een schip enz. jaar 1814 (3) 

6257 490 

26-05-1815 

Jellisma F. ondertekend een document als lid van de Gemeenteraad van Koudum met als onderwerp;  dat de Raad van de 

Gemeente gedelibereerd hebbende op het voorstel door den Schout gedaan om van de Hervormde Gemeente van Koudum in 

eigendom en onderhoud over te nemen het Schoolgebouw en de Woning des Schoolmeesters te Koudum enz. jaar 1815 (6) 

6089 1150 

09-12-1822 

Jelllema Dirk, Koperslager te Franeker, Hij staat op een lijst (met 7 kolommen info)  van voordracht,  wegens het overlijden van 

Klas van der Willem is de vacature van de Plaatsvervanger van den Vrederegter te Franeker vacant enz.  jaar 1822 (2) 

6261 900-4  
04-09-1815 

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

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

6840 36-A 

22-04-

1824 

Jellum ,  Lijst met  17 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende 

verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 

(4) 
6056 193 

18-03-1820 

Jellum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6851 24-D 
17-08-1824 

Jellum,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 
in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en 

Beers Jaar 1824 (3) 

6840 36-A  

blz. 35 

Jelly Gerben J.  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 



22-04-

1824 

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) 
6383 67 

02-04-1814 

Jelmer Tietje, te Oldeboorn 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) 

6050 667 

14-09-1819  

Jelmers Albert hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs van een  een niet bestaande 

hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jelmers Sjoerd staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

8285 615-2, 13-2 
19-06-1840 

Jelsma G. D. te Ried wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals 

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

8380 833-7 
24-08-1841 

Jelsma Gaele Dirks te Leeuwarden hij verzoekt om een huis te mogen bouwen  langs de grote weg van Leeuwarden naar 
Harlingen, de aangrenzende eigenaren zijn Hertoge Huber de A. C. en de Hervormde kerk te Marssum enz. enz. jaar 1841  (3) 

8380 833-7 

24-08-1841 

Jelsma Gaele Dirks te Leeuwarden---- Kros A. C. Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Libbing Engele Johanes die verzoekt een huis te mogen bouwen langs den grooten weg 

van Leeuwarden naar Harlingen maar het blijkt dat de aangrenzende eigenaren zijn de erven; Hertoge Huber de A. C.  en de 
Hervormde Kerk te Marssum enz. jaar 1841 (6) 

6422 458 1e 

Bataillon 

06-10-

1817 

Jelsma Goele Dirks 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) 
6060 480 

06-07-1820 

Jelsma Hamen, 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) 

9414 188             

21-07-1914  

Jelsma Harm te Zaandam, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Jelsma Harmen te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 
van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9190 626 

14-05-1920 

Jelsma Harmen Voorzitter te Oudeschoot Ver.  School met den Bijbel verzoekt (met zijn handtekening)  om voor de de 

schoolrwijzerswoning een vergunning tot 2 uitwegen naar de enz. enz. perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Knijpe, met een 

tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11) 

8375 708-5_31 

20-07-

1841 

Jelsma IJ. J. te Katlijk 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) 
8350 184-11, 9 

19-02-1841 
Jelsma IJebeld Jans 80 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) 

6841 1-A 

30-04-1824 

Jelsma J. P. Kapitein op de Neerlands Kroonprins, jaar 1824 

9182 243 

01-02-1916 

Jelsma Jan te Zaandam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met 

woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Jelsma Jelke Pieters, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 

gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 

Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

9183 1198 
05-08-1916 

Jelsma Meintje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6078 95-31 

25-01-1822 

Jelsma Otte Ibeles Landeigenaar te Lippenhuizen ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

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

6089 1194 blz. 29    
23-12-1822 

Jelsma Otte Ibeles te Hemrik Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 
vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-29 

29-11-1823 

Jelsma Otte Ibeles, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lippenhuizen  in 1823 die dat ook in 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jelsma Pieter Jacobs te Wijmbritseradeel 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) 

8285 623-21 
22-06-1840 

Jelsma Sijtze Iebeles te Oudeschoot de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop 
van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

9185 1312 

05-10-1917 

Jelsma Willem,  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) 

6854 4-A 
15-09-1824 

Jelsum en Wirdum een groot pamflet wegens het aanstellen van de taxateurs van het Kadaster voor het taxeren van de gebouwde 
en ongebouwde eigendommen voor het Kadaster in de gemeenten Jelsum en Wirdum en wel Woude van der Pieter Siemons en 

Gerbrandy Jouke Gerbens en vergezeld door de Controleurs Spree S. en Wentholt J. jaar 1824 (6) 



6096 659 

18-07-1823    

Jelsum, ---- 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) 

6028 801 
12-11-1817 

Jelte Jeltes erven te Ypecolsga hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  voor gelijk belaste 
percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar 

1817 (10) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 
17-09-1839 

Jeltema A. M. te Driesum 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) 

6009 147 

01-03-1816 

Jeltema---- Buchner Wiebe Christiaan, Fries oud 30 jaren met de dochter van de Old Burgemeester Jeltema van Dokkum, zoon 

van  Buchner Johan Christiaan en Nauta van Margaretha Sedonia en , eerst ten jare 1807 in de Garde Grenadiers vervolgens 
Adelborst  enz. enz. hij verzoekt om een plaats als ambtenaar waarbij ok nog vermeld frans te spreken , ook zit er bij een  

verklaring van goed gedrag van de Kolonal Generaal van de Garde Grenadiers met een signalement van hem, ook veel 

getuigschriften van diverse functies die hij bekleed heeft enz. enz. jaar 1816 (19) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jeltema Claas Pieters, 363 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Jeltema Douwe P. 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) 

6383 107 
04-05-1814 

Jeltema Douwe Pieters hij heeft zich vrijwillig aaneboden om voor 4 maanden tegen de vijand van het Vaderland de wapenen te 
dragen enz. jaar 1814 (2) 

6382 143 

16-04-1814 

Jeltema Douwe Pieters,---- Capellen van der T? Colonel Commanderende de Blokkades van Delfzijl en Coevorden schrijft en 

ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat de volgende personen: Gunter Jan Michiels, Jeltema 

Douwe Pieters, Zee van der Meindert Jans en Zee van der Haring Jans alle van Heeg of deze zig werkelijk bij het Berennings 
Corps voor Coevorden  enz. maar dat zij daar niet te vinden zijn enz. jaar 1814 (2) 

6381 199-C 

26-03-1814 

Jeltema Douwe Pieters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek niet 

tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met 
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

6864 34-A 

05-01-1825 

Jeltema Hans Minzes , Schatter van het slachtvee te Ee  hij verzoekt ontslag Rijksdienst  en in zijn plaats wordt voorgedragen 

Rekker Wyger Tjallings wonend e te Aalzum enz. enz. jaar 1825 (2) 

6271 574-6 
06-07-1816 

Jeltema Hans Minzes, 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) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Jeltema Hend’k Willem 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) 

9181 1751 
06-10-1915 

Jeltema Hiltje,  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) 

6424 584 

02-12-

1817 

Jeltema J. A. 10 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) 
6278 195-4 

20-02-1817 

Jeltema Jan Pieters, Koperslager 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jeltema Johannes Jans 290 Oenkerk (er stond Jeltema Johannes en is door de ambtenaar aangepast)  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) 

6626 487  blz. 4  
07-04-1814 

Jeltema Klaas Jeltes 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) 

6834 9-A 

21-02-

1824 

Jeltema P. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij 

wijze van voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

9180 42 

07-01-1915 

Jeltema Piebe,  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 614-2 

18-06-1840 

Jeltema Pieter gewezen Commieste Sneek het betreft een antwoord op zijn smeekschrift enz. en dat hij sinds 2 jaar te Amsterdam 

verblijfd maar dat zijne vrouw wien de moeilijke taak is opgelegd om enz. jaar 1840 (3) 

3574 13 

21-07-1865 

Jeltema W. J. te Buitenpost staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden  wegens het 

plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz.  jaar 

1865 (9) 

8368 568/10 
00-00-1841 

Jeltema, D.J.---- Minnes, Sjoukje weduwe van J. J. Jeltema een handgeschreven brief met  



 handtekening ,  verzoekt  verplaatsing van een regenbak bij haar vorig jaar vernieuwde woning (met een tekening  schaal 200 op 

1  enz. jaar 1841 (7) 

8368 568/10 

00-00-1841 

Jeltema, J. J.---- Minnes, Sjoukje weduwe van J. J. Jeltema een handgeschreven brief met  

 handtekening ,  verzoekt  verplaatsing van een regenbak bij haar vorig jaar vernieuwde woning (met een tekening  schaal 200 op 
1  enz. jaar 1841 (7) 

3698 A-4 

08-10-1828 

Jelten Beene Roelofs wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

3698 A-4 
08-10-1828 

Jelten Geertje Roelofs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

3698 A-4 

08-10-1828 

Jelten Roelof Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

3698 A-4 
08-10-1828 

Jelten Wolter Roelofs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

6243 245 

10-03-1814 

Jeltes Akke wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

5982 1752 
13-12-1813 

Jeltes Arjen staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog 
nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 

1813 (12) 

5982 1752 
13-12-1813 

Jeltes Arjen 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) 

6282 737-19 

07-07-1817 

Jeltes Gerben, Koopman te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6242 124-5 
19-02-1814 

Jeltes Jan hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 2-12 wegens geleverd brood  ten dienste van de Nationale Garde enz. 
enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6383 17, 18 

30-04-1814 

Jeltes Jan, ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. dat hij 

vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. en vraagt 

of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring ondertekend door 
Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van 

Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6) 

6262 947 
30-09-1815 

Jeltes Jetze wegens het maken van hekken voor hrt exercitieveld , Wordt vermeld op de Specifieke staat der schulden  bij de 
gemeente Minnertsga aanwezig  wegens kosten gemaakt ten behoeve  van de Landstorm in 1814 (2) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Jeltes Joh. , 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 

Jeltes Joh. , 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) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Jeltes Joh. 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) 

6299 
 

416-11 
10-05-1821 

Jeltes Jurjen wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)) 

6661 137 blz. 9 

19-03-1817 

Jeltes Klaas de weduwe 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) 

6276 1102-8 

18-12-1816 

Jeltes Klaas,  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) 

6856 10-A 

14-10-1824 

Jeltes Pietje---- Jeltsma Pieter Jelles te Heeg en Tolsma Arjen Jeltes boer te Tzum benevens , Vries de Jan Kerstens  te Sneek zij 

verzoeken vrijstelling van betaling van de verhoging der successie rechten  der nalatenschap van  Jeltes Pietje gehuwd met Vries 

de Jan Kerstens jaar 1824 (2) 

6857 14-A 

26-10-1824 

Jeltes Pietje----- Jetsma Pieter Jeltes te Heeg en Tolsma Arjen Jeltes  boer te Tzum en Vries de Jan Karstens te Sneek verzoeken 

vrijstelling van betaling van betaling van verhoging over een erfenis van Jeltes Pietje huisvrouw van Vries de Jan Karstens (een 
antwoord op hun Request) jaar 1824 (2) 

3698 B-31        25-

02-1832 

Jeltes Tjitske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6252 1186-8 

29-11-1814 

Jeltes Willem, 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) 

9181 1557 

30-08-1915 

Jeltesloot---- Waterschap Hommerts,   een  vergunning voor het uitvoeren van werken  Rijksweg Drie Romers naar Lemmer (de 

rijksweg van de Drie Romers naar Lemmer loopt over een lengte van ongeveer 6 ¾ k.m.  en wel van Sneek tot de Jeltesloot)  een 

compleet dossier jaar 1815(ca. 100) 

6045 240 

13-04-1819 

Jelting Theodorus gehuwd met Feengs Wilhelmina Geertruida  ,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der 

Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der 

Domeinen van Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4) 



6631  1114 

8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jeltjes Thomas 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) 

6856 10-A 

14-10-1824 

Jeltsma Pieter Jelles te Heeg en Tolsma Arjen Jeltes boer te Tzum benevens , Vries de Jan Kerstens  te Sneek zij verzoeken 

vrijstelling van betaling van de verhoging der successie rechten  der nalatenschap van  Jeltes Pietje gehuwd met Vries de Jan 

Kerstens jaar 1824 (2) 

6254 140- B/14 
17-01-1815 

Jelzardi L.  Rentmeester hij heeft obligaties onder zijn beheer enz. komt voor op;   Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te 
Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 

(3) dossier (34) 

6262 946-2 
30-09-1815 

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

6833 15-A, 9 

12-02-1824 

Jeneverstoker---- Kluft van der, Metske Klazes Jeneverstoker te Bergum, een handgeschreven brief met zijn handtekening, 

Onderwerp; betreft het aanhouden van een paard voor zijn stokerij en prive waarvoor belasting is verschuldigd enz. enz. Jaar 1824  
(6) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Jengers P. E. 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) 

9185 1144 

05-09-1917 

Jeninga Bauke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6633 1396 
09-11-1814 

Jenkes Gerrit ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen 
van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in gemelde 

gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6855 27-A 
29-09-1824 

Jensen Hans Peters Kapitein op de Ornen, Onderwerp een handgeschreven brief met de handtekening van Wijma Sjoerd S. 
betrefeende onvoer van Rogge enz. jaar 1824 (4) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jensen J. Kapitein op de Johanna Henrietta, jaar 1837 

6060 480 
06-07-1820 

Jensma G. 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) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jensma G. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Jensma Gerlof G. , 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 

Jensma Gerlof Gosses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6626 487  blz. 14 

07-04-1814 

Jensma Goffe Gerlofs 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) 

6046 337 
17-05-1819 

Jensma Gosse G. hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1345.=  , zijn buren 
zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 

1819 (5) 

6269 373 

01-05-1816 

Jensma Gosse Gellofs, ---- Rinsma Folkert Pieters, Heidanus Sierd Abrahams, Jensma Gosse Gellofs, Postma Gerit Gerrits Junior, 

Bosch Feike Hendriks en  Bokma Dirk Bokkes allen Landbouwers te Hallum schrijven en tekenen  een brief aan de Gouveneur 
van Vriesland   dat zij in 1813 ieder ten dienste van de Russische Armee een paard hebben geleverd zonder enige betaling 

ontvangen te hebben enz. enz. jaar 1816 (2) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 6>> 

17-09-1839 

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

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 
17-09-1839 

Jensma J. G. 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) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Jensma Jan G. 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) 

8350 175/27-13 

21-02-1841 

Jensma Jan Gerlofs Gekommitteerde wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Oosterpolder onder Holwerd ,  jaar 1841 

(6) 

6423 541F 

20-10-

1817 

Jensma Jurjen---- Boer de Atze Joostes * 24-03-1798 zoon van Boer de Joost en Pieters 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 vrouw Grietje   met 

als kapitein Jensma Jurjen enz. jaar 1817 (4) 
8350 175/27-15 

21-02-1841 
Jensma Kornelis Gelfs,  Ord’ris Gedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter 
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 

1841 (6) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Jensma Lieuwe 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) 

8225  1253-13, 38 

10-12-1839 

Jensma Sikke Johannes te Westdongeradeel 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)  

6091 117 

03-02-1823 

Jentink A. Leeraar bij de Hervormde Gemeente van Steenwijkerwold daarbij een toelage te verzoeken voor zijn collega in de 

Kolonie Willemsoord enz.  enz. enz. jaar 1823 (8) 

8285 615-2, 39-2 
19-06-1840 

Jentink A. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 39-3 

19-06-1840 

Jentink A. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

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

8285 615-2, 42-1 

19-06-1840 

Jentink F. te Nijland wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

9134 1365 

09-10-1883 

Jentink M. A. (Michael Adrianus) zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Bolsward jaar 1883 (4) 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Jentink M. A. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Jentink R. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 

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

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

8386 949/39 

20-09-1841 

Jentink te Wolvega wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente 

Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als koper met vermelding van hoeveelheid en 
soort. Jaar 1841 (3) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jentjes Eelse 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) 

6261 878-4 

11-08-1815 

Jentjes Fonger de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie 

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

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

6246 548 
25-06 -1814 

Jentjes G.---- Osinga J. A. te Menaldum , Jentjes G. te Minnertsga , Lont J. A. te Sint Anna Parochien , Wassenaar B. A. te Sint 
Jacob en Post C. C. de weduwe te Sint Jacob. Onderwerp; een hoofdelijke Quotisatie ten opzigte van de eigenaren welke buiten 

onze gemeente woonachtig zijn ter voorkoming van dubbele enz. enz. jaar 1814 (3) 

6383 77        
23-04-1814 

Jentjes Gerrit 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) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jentjes Hendrik 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) 

6846 5-A 
24-06-1824 

Jentjes jacob wonende te Wintersum kanton Rauwerd Verzoekt kwijtschelding van een boete betreffende de niet op tijd afgelegde 
eed bereffende de nalatenschap van zijn vrouw Schaard Johanna Alta jaar 1824 (3) 

6843 6-A 

26-05-1824 

Jentjes Jacobjen te Winsum erfgename van Alta Johanna overl. 10-08-1823, onderwerp te late aangifte. Jaar 1824 (1) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-

1824 

Jentjes Jaltje Boerin van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, 

Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
6383 81       

23-04-1814 

Jentjes jan te Tjummarum 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) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Jentjes Jarig zijn weduwe    ---- 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 4-L. 
22-10-1814 

Jentjes Job te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de 
Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

3572 44-c 

26-08-1822 

Jentjes Klaas Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 

1822 (3) 

6628 798 

23-06-1814 

Jentjes Klaaske weduwe van Baartes Auke----Veenstra T. S. en Veer van der G. R. als ondergetekenden in qualiteit als hier toe 

versogt door Jentjes Klaaske weduwe van Baartes Auke woonachtig onder het behoor van Heerenveen dat zij door het overlijden 

hare man met hare 4 kleine kinderen in de grootste armoede is gedompeld enz. getekend te Akkrum jaar 1814 (1) 



6636  148 

10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jentjes Luite 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) 

6072 566 

13-07-1821 

Jentjes Pier---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente 

Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. 

enz. jaar 1821 (4) 

6282 737-13 
07-07-1817 

Jentjes Pieter de weduwe, Boerinne te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

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

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

6252 1193-23 

29-11-1814 

Jentjes Tjeerd  zijn rekening wordt betaald voor transport van Vleesch aan  de  Fransche Miltairen enz.,  hij komt voor in een 

dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jentjes Wybe 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) 

9134 1081-20 
20-04-1883 

Jepkema Sas R. te Roordahuizum ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

9126 1043-20 

1879/1880 

Jepkema Sas R. Te Roordahuizum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 

(3) 

9187 1475 
05-10-1918 

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

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6276 1102-11  
18-12-1816 

Jeppes Jan J.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Jeps H. te Mildam,   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) 

6246 560 
27-06 -1814 

Jeremias Rein---- Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te Koudumn, een brief waarin hij o.a. 
vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te betalen omdat 

algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute Veldwachter te zijn 

die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld enz. enz.  tevens aanwezig een getekende verklaring  
van  de ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C.,  Pieters Eelke (achternaam onduidelijk) en Wouda N. A. 

dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert heugende tijden vrijdom hebben genoten van walgeld enz. enz. 

jaar 1814 (8) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Jeremius Rein 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 
07-05-1839 

Jessen H. Kapitein is met zijn schip de Enigheden vanuit Osterrisoer op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op het document 

de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook 
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier 

(8) 

6013 399 

08-07-1816 

Jessen Johannes,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

8225  1253-13,23 

10-12-1839 

Jest (Iest?) Pieter Klazes 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)  

8308 1074-9 

29-10-1840 

Jest H. D. 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) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Jest P. H. te Stiens, 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) 

3622 A-7 stuk 3 

18-01-1863 

Jestra (Iestra) Jacob Willems  een handgeschreven en door hem ondertekende brief betreffende de pacht van de tolgelden bij 

Schuilenburg enz. en omdat hij al 13 jaar als brugwachter werkzaam is bij de provincie enz. jaar 1863 (2) 

3622 A-7  

stuk 8 en 9 

10-02-1863 

Jestra (Iestra) Jacob Willems---- Jestra (Iestra) Sybren Willems Landbouwer te Eestrum en Jestra Jacob Willems te Opeinde prov. 

Groningen beide verzoekende om in geval er tot geene verpachting der tol en doorvaartgelden geheven wordende aan het 

Schuilenburgerverlaat enz. dat zij daar gaarne enz. jaar 1863 (6) 

3622 A-7 stuk 4 

02-01-1863 

Jestra (Iestra) Sybren Willems  een handgeschreven en door hem ondertekende brief en dat zijn zwager  Jong de Cornelis 

Johannes pachter der provinciale doorvaart enz. dat hij mag enz. jaar enz. jaar 1863 (3)  

3622 A-7  

stuk 8 en 9 
10-02-1863 

Jestra (Iestra) Sybren Willems Landbouwer te Eestrum en Jestra Jacob Willems te Opeinde prov. Groningen beide verzoekende 

om in geval er tot geene verpachting der tol en doorvaartgelden geheven wordende aan het Schuilenburgerverlaat enz. dat zij daar 
gaarne enz. jaar 1863 (6) 

6254 188-2 

23-02-1815 

Jestra (Sestra) Sytze Martens, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum 

Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 
1815 (5) 



8193 623/3, 219 

18-06-1839 

Jestra Willem Jacobs Eestrum Visser, jaar 1839 

6866 01-02-1825 

9-7-C 

Jetjes Sakers---- Sjaarda (ook Sjarda) Jentje Douwes oud 32 jaar geb. Wirdum zoon van Douwes Jentje en Jetjes Sakers is 

plaatsvervanger van Hiemstra S. B. hij is ingeschreven in het stamboek enz. ook aanwezig een Nationale Militie Attest opgestuurd 
door de Kolonel Kommanderende het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 Gree la Doudart (laGree Doudart) te Namen  jaar 1825 (3) 

6026 595 

02-09-1817 

Jets Maarten Klaas 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 Haarlem de 

heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jets van Jan Tjeerds 89 Bergumerd….? 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) 

6255 265-10 

13-03-1815 

Jetses H Hij is één der ondertekenaars van het navolgende document:  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) 

6255 265-9 

13-03-1815 

Jetses Haitze , 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) 

6070 424-16         
25-05-1821 

Jetsinga Ale 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) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jetsinga Sijbe 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) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jetsinga van Johan 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) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Jetskemoei 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) 

6857 14-A 
26-10-1824 

Jetsma Pieter Jeltes te Heeg en Tolsma Arjen Jeltes  boer te Tzum en Vries de Jan Karstens te Sneek verzoeken vrijstelling van 
betaling van betaling van verhoging over een erfenis van Jeltes Pietje huisvrouw van Vries de Jan Karstens (een antwoord op hun 

Request) jaar 1824 (2) 

6245 399-14 

10-05-1814 

Jetszes Sape, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (3) 

6383 2 

29-04-1814 

Jettema Douwe Pieters, Zee van der Meindert Jans en Zee van der Haring Jans zijn zijn in de avond van gisteren (28 April 1814) 

alhier (Heeg) van Wieuwerd bij Delfzijl gestationeerd dezelve hebben hunne 4 maanden waar voor zij vrijwillig en wat betreft 

Gunter Jan Migchiels deze ligt in het Hospitaal te Groningen enz.enz. jaar 1814 (2) 

8257  69/20, 2 

nr. 124 

20-01-1840 

Jetten Pier Jans te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

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

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

6269 422 

30-04-1816 

Jetten Roelof Klazes en Sloothaak Albert Lammerts er zijn enige roerende goederen in beslag genomen door de Belasting ten 

huize van voornoemden beide wonende  te Sint Johannesga enz. jaar 1816 (6) 

6269 448 
21-05-1816 

Jetten Roelof Klazes en Sloothaak Albert Lammerts er zijn enige roerende goederen in beslag genomen door de Belasting ten 
huize van voornoemden beide wonende  te Sint Johannesga enz jaar 1816 (1) 

6272 

 

 

675 

12-08-1816 

 

Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga  Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van 

Vriesland dat hij door schulden  al zijn onroerende en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij 

daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes,  tevens een 
beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (4) 

6273 731 

03-09-1816 

Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga  Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van 

Vriesland dat hij door schulden  al zijn onroerende en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij 
daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes,  tevens een 

beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2) 

8257  69/20, 2 

nummer 48 
20-01-1840 

Jetten Wolter Klaas te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen 

informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6242 90 
04-02-1814 

Jettjes Sierd en kinderen te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 
Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer 

prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en 

hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Jetzes Ale moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort 

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

1815 (5) 

6258 627-10 
21-06-1815 

Jetzes Haitze 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 

Jetzes Haitze, 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) 

6247 640 
29-06-1814  

Jetzes Jacob, 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) 

6256 375-7 

10-03-1815 

Jetzes Jan---- Pieters Sjoerd  wegens uitschot wegens het nemen van informatie ten huize van Jetzes Jan en  Ruurds Fedden 

ingevolge enz.,  wegens uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap enz. hij komt voor op de Staat der 
Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in 

Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6246 481, 13 
06-06-1814 

Jetzes Jan 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, 6 

06-06-1814 

Jetzes Jan, 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) 

6383 81       
23-04-1814 

Jetzes Simon te Tjummarum 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) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jetzes Sybren 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) 

6692 274  
Doniawerst. 

28-09-1819 

Jetzes Tjeerd in de Broek, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jetzinga  A. S. , 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 

Jetzinga A. 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) 

8308 1070-8 

322-364 

28-10-1840 

Jetzinga A. J. te Allingawier 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 

Jetzinga A. J. te Allingawier 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Jetzinga Ale Jetzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Jeu de Grietje gehuwd met Minkwit Vermeulen J. W. ,  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) 

6864 13-A 
07-01-1825 

Jeunsema?, Kuinsema?, Juursema? J.  Of deszelfs erfgenamen wegens ........als Sluiswachter bij Munnikezijl Hij wordt vermeld in 
een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3) 

6402 

 

922-1+ 12 

09-12-1815 

Jeursema Jan Meinderts 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) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Jibma Korn’s Klazes 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) 

6626 487  blz. 17 

07-04-1814 

Jieppes Jan Janzen 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Jigrist Jr. Jacob,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6260 771 

31-07-1815 

Jilderda  Jan Lolkes---- Rintjema Binne Tjerks, Vries de Wiebe Paulus  en Jilderda  Jan Lolkes alle ingezetenen van den Dorpe 

Bornwird betreft hun request en een advies van de Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) van Holwert aan de Gouverneur dat hij 

vindt dat het gestelde der rekestanten Leugenachtig en Valsch is en dat er nimmer uit het enzx. Jaar 1815 (3) 

6271 574-3-A 

06-07-1816 

Jilderda G. H., 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 5 
17-09-1839 

Jilderda J. I. te Sijbrandaburen 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) 

6259 

 
 

684  

07-07-1815 
 

Jilderda Jan Lolkes---- Rintjema Binne Tjerks , Jilderda Jan Lolkes en Vries de Piebe Paulus alle wonende te Bornwerd  in de 

Gemeente Holwert  zij schrijven een brief en ondertekenen alle drie met als onderwerp:  zij beklaen zig bij de Gouveneur van 
Vriesland over de zodanige onbillikheid  en willekeurige handelswijze  betreffend ede betaling van enz.  tevens het antwoord op 

hun request,   jaar 1815 (7) 

6385 54-25 

14-07-1814 

Jilderda Johannes staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3) 

6078 95-4 

25-01-1822 

Jilderda Jolke Jans te Anjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , 

enz. enz. jaar 1822 (2) 



9181 1645 

03-09-1915 

Jilderda Klaas gehuwd met Veen v.d. Ootske,  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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 6 

17-09-1839 

Jilderda L. I. 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) 

8220   1137/9  

blz. 1 
06-11-1839 

Jilderda Lolke J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, 
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6089 1194  blz. 4      

23-12-1822 

Jilderda Lolke Jans te Ajum 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) 

9180 264 
06-02-1915 

Jilderda Rudmer,  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) 

9186 10 

03-01-1918 

Jilderda Rudmer, 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 

8280 526-1, 35 

22-05-1840 

Jilderts H. R. te Stavoren 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 Stad 

Stavoren zijn ingevoerd met 5 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, 35 

19-06-1840 

Jilderts H. R. te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren  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) 

8211 988-3, 35 

26-09-1839 

Jilderts H. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8280 526-1, 35 

22-05-1840 

Jilderts H. te Stavoren 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 Stad 

Stavoren zijn ingevoerd met 5 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) 

8374 693/1 - 6 

15-07-1841 

Jilderts Hillebrand Reinders Kastelein in de Stadsherberg te Stavoren Een bekeuring wegens het tappen ten zijner huize na 

sluitingstijd enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Jilderts Jakob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6623 41 

07-08-1813 

Jilderts Kadeltje, 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) 

6623 43 
07-08-1813 

Jilderts Kadetje haar zoon, 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 126-127 
06-01-1814 

Jilderts Wijbren Jans----Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de 
convocatie is gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, Sikkes 

Hidde, Lutjens Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden 

ondertekenen dit stuk beghalve Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems J. (Jan) is tevens te Hindelopen als 
Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814 (2) 

6631 1115 

15-09-1814 

Jilderts Wybren Jans---- Leegens Hessel Wiebes  Raad en Vroedschap en Koopman  te Hindelopen  geeft met alle eerbied te 

kennen in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  voor zich en medeeigenaars  en geinteresseerden 
van de Olij en Koren molen aldaar enz. doch de afbraak van de knechts woningen  met graanzolders en stalling tevens een door 

hem geschreven en ondertekende brief, ook een aanplakbiljet  (A-5) Publieke verkooping van eene uitmuntende Olij en 

Roggemolen te Hindelopen  op zeer aantrekkelike termijnen van betaling ten huize van Jilderts Wybren Jans Kastelein in de 
Stadherberg te Hindelopen tevens genoemd de Notarissen Alberda H. te Stavoren, Stoffels S. te Workum en Kuijper H. te 

Hindelopen enz. jaar 1814 (18) 

6623 41 

07-08-1813 

Jilderts Yde Kadeltjes onecht zoontje van Jilderts Kadeltje, 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) 

6282 737-11 

07-07-1817 

Jillerts Hendrik de weduwe , Renteniersche te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

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

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

6383 78        

23-04-1814 

Jilles Leendert 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) 

6634  1525 

08-12-1814 

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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Jillings Herman, 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) 

6633 1384 
ingebonden 

tussen 1377 

en 1378 
24-10-1814 

Jillings Jeltje---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen en 
Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat zij van de 

Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft 

opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  
ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen 



nooit een enz. en zijn  zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster 

Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. 

H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  

dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6) 

6252 1174-6 

27-02-1810 

Jillings Mark, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6382 79 nr. 68 

31-03-1814 

Jilroff Philippus, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen 

tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 
1814 (5) 

6258 630-27 

17-04-1815 

Jilsen Symon en Sybes Tjipke aannemers der Stadswaag,  Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  

hem voor het geleverd werk,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de 
jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief 

namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg 

onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 
Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en 

dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6632 1262,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6246 481, 11 
06-06-1814 

Jimkes Teunes 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Jinnema 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Jiorna J. T. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Jippes Jan Jippes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om 

voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding 

van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 10 
19-04-1841 

Jippes Jan Jippes 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

Jippes R. J. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 

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

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

(3) Gehele provincie (122) 

9191 1201 

24-09-1920 

Jirnsum betreft vergunningen voor  het bestuur waterschap de Sneeker Oudvaart, onderwerp een duiker onder de rijksstraatweg 

Leeuwarden Heerenveen bij Irnsum , ook drie  getekende kaarten met de situatie,   en een getekende ingekleurde kaart van een 
stukje Irnsum   jaar 1920 (31)) 

8211 979/3 

23-09-1839 

Jiskes Jogchum---- 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) 

6096 621 

08-07-1823    

Jislum---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en 

dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6095 509 
14-06-1823   

Jislum staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt 
wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8) 

6056 218 

27-03-1820 

Jislum,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

8280  517-11, 49 
19-05-1840 

Jisser B.  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) 

9185 1144 

05-09-1917 

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

betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6252 1193-4  
29-11-1814 

Jittelein …?  Hij is als Tolk en Caseanmeester te Munnikenzijl en Collum voor de Fransen  niet betaald enz enz.  hij komt voor in 
een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier 

(36) 

6424 584 

02-12-

1817 

Jitz Jan Sjoerds 2 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) 



6252 1186-7 

29-11-1814 

Jitzes Tjeerd, 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) 

6394 257 
31-03-1815 

Jo….?  de Jolle Durks 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) 

6845 4-A 

16-06-1824 

Job of Top Hendrik Gerbens Timmerman te Irnsum gehuwd met Wytsma Grietje Annes verzoekt kwijtschelding van 125 gulden 

wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Jobs Antje (Reverda) , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-B 

06-02-1836 

Jobs Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 

Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4) 

6383 75 

23-04-1814 

Jobs Gerrijt te Pietersbierum, 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) 

6628 797 

22-06-1814 

Jobs Gerrijt---- Teunis Dirk Cum S. wordt vermeld in een document als woonachtig onder de dorpe Pietersbierum en 

terugzending van het rekest van de Kerkeraad en vijf gegoede ingezetenen  en dat Dirk Teunis zich beklaagd met Atte Heerkes 
C.S. en anderen als bezitters enz. verder genoemd Scheltes Jan en Andries Jan en dat Jobs Gerrijt eene Zathe in buur heeft en dat 

Bouritius Rienk zig behoorde te schamen enz. en dat Jans Job en Ates Pieter  enz. ondertekend door Donia M. S. adj. Schout van 

Sexbierum enz. jaar 1814 (3) 

6628 774 
06-06-1814 

Jobs Gerrit---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep 
Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven 

met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is 

gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis 
bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. 

A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2) 

6423 541G 

25-10-

1817 

Jobs IJsbrand Jops---- Jobs Pieter IJsbrands * 18-05-1794 z.v. Jobs IJsbrand Jops en Pieters Renske 24 

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 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) 
8364 494-16 

21-05-1841 

Jobs Jan Eduard loteling van de ligting voor de Nationale Militie van 1832 van het eiland Ameland  enz. jaar 1841 (5) 

8382 854/4 

30-08-1841 

Jobs Jan Eduart onderwerp ; een request voor vervanging in mil. Dienst te Ameland enz. jaar 1841 (3) 

8047 260/4839 
02-06-1837 

Jobs Pieter * 01-03-1818 Stuurman op de Drie Maria’s, jaar 1837 

6423 541G 

25-10-

1817 

Jobs Pieter IJsbrands * 18-05-1794 z.v. Jobs IJsbrand Jops en Pieters Renske 24 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 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) 
8096 626/20 

260 nr. 1 

28-06-1838 

Jobs Pieter IJsbrands Hollum Stuurman op de Drie Marias, jaar 1838 

8376 744/15-11 
30-07-1841 

Jobs Pieter Ysbrands * 01-03-1818, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Stuurman op de 
Catharina, jaar 1841 (4) 

6384 15 

20-05-1814 

Jobs Pieter zoon van Jobs Ysbrand is dienende, dat de persoon van Ysbrands Pieter  is nageloot voor de militie hij genoemd wordt 

enz. jaar 1814 (1) 

6384 15 
20-05-1814 

Jobs Ysbrand---- Jobs Pieter zoon van Jobs Ysbrand is dienende, dat de persoon van Ysbrands Pieter  is nageloot voor de militie 
hij genoemd wordt enz. jaar 1814 (1). 

6633 1364 

01-11-1814 

Jochems  Jelle---- Koopman S. N. in qualiteit als Administrerende Diaken van de Gereformeerde Gemeente van  Scherpenzeel 

schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen dat sints eenige uit hun lieden der Diaconij 

hebben gealimenteerd  Jellis Jochem * Haske en  Jellis Barre *  07-07-1799 Heerenveen kinderen van Jelle Jochems en Janke 
Barres in tijden ngevaard te hebben met een schip enz. jaar 1814 (3) 

6262 952-10 

28-09-1815 

Jochems A. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) 

op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari 
no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6262 952-11 

28-09-1815 

Jochems A. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) 

op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari 
no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

8361 428-5 

03-05-1841 

Jochems Antje---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft 

daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van 

der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen 
de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat 

hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, 

ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7) 



6830 7-A 

20-01-

1824 

Jochems Antje weduwe van Bijl Hans Steffens te Heerenveen staat vermeld op een document van de 

Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting 

op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8) 
3698 B-39 

18-02-1832 

Jochems Cornelisje, 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 

Jochems Cornelisje, 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) 

6636  148 

9e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jochems Grietje de meid van Eizinga Jakob Eizes 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) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Jochems Kornelisjen, 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) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Jochems Kornelisjen, 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) 

3698 B-15 

nrs. 15-27 
15-02-1832 

Jochems Zijtske Stolte Theunis M. , 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) 

6647  17 

09-01-1816 

Jochums Akke---- Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende het request van de Armenvoogden van Hallum wegens het onderhoud van Jochums Akke enz. jaar 1816 (1) 

6646  915 
01-12-1815 

Jochums Akke, Onderwerp; uitkering van de Armvoogden die niet wilden betalen zolang het niet formeel is geconstateerd dat 
haar man Spiering Jan Klases dood is. Enz. jaar 1815 (1) 

6285 1247- 95 

18-12-1817 

Jochums Andreis, 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) 

6285 1247- 19 

18-12-1817 

Jochums Eeuwe,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 

April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6245 399-66 

10-05-1814 

Jochums Gelt, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6632  

 
  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Jochums Gerrit te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester 

van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er 
een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Jochums Hendrik, Kuiper te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6633 1396 

09-11-1814 

Jochums Hylke ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in 
gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-14 

21-06-1815 

Jochums Hylke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Kolderwolde 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) 

6383 67 

02-04-1814 

Jochums Jacobje, te Oldeboorn 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) 

3572 16 

29-04-1822 

Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. te kenen evende dat hij gaarne zou willen hebben het 

Octrooij, Reglemet en Conditiën  ten overstaan van Burmania van Taco, geratificeerd door de Grietman Vegelin van Claerbergen 

P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) enz. verder worden genoemd Kamstra T. W. V., Sminia van J. en Oosterdijck J. jaar 1822 (8) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Jochums Jan weduwe, 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) 

6249 
 

913 
23-09-1814 

Jochums Marten de pacht gemeint  van het Walgeld Mei 1797- April 1798 met als Borg Keuchenius G---- Steiginga Popke Anes 
Landbouwer wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  

het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en 

Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  
enz. jaar 1814 (25) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Jochums Marten 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) 

6257 410-15 
28-04-1815 

Jochums Meindert 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) 

6245 399-65 
10-05-1814 

Jochums Sape, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 



6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Jochums T. 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 

3698 A-25 
08-10-1828 

Jochums Tetje, 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) 

6080 283 

20-03-1822 

Joekes Aan---- 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) 

6404  59 

05-02-1816 

Joekes Auke in leven gehuwd met Menzes Akke---- Jong de Klaas Sijbes en Visser Ale Jans ondertekenen een brief aan de 

Schout van de Gemeente  Metslawier dat Menzes Akke weduwe van Joekes Auke  bij haar heeft inwonen haare zoon Aukes 

Joeke zijnde een jongeling van 18 jaren en die wel in staat is om enz. en wij in kwaliteit van Armbezorgers  zijne moeder een en 
andermaal hebben voorgesteld enz. jaar 1816 (3) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Joekes Auke 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 7 

Joekes C. te Goutum Jans Hendrik te Warga 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) 

3572 14-f 

24-09-1822 

Joekes Jelle---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de jonge. Te 

zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het veer van 
Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (11) 

6252 1174-5 

27-02-1810 

Joekes Sierd, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het 

standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jogchems Mindert, 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) 

6383 79       

23-04-1814 

Jogchums Pieter te Firdgum 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) 

6241 19 
12-01-1814 

Joghoms Hilke, Albada Bauke Douwes , Schots Anders Annekes, Stegenga Age Popkes en Visser Jan Diddes  Onderwerp: dat zij 
door de Municipale ontvanger  de inwoners van Colderwolde aanmaant te betalen , maar er is een overschot van de jaren 1811-

1812 en zij hebben uit eigen zak betaald enz. enz. getekend door allen enz, jaar 1814 (2) 

6870 11-03-1825 
7-A 

Joh?annes Hiltje---- Hansma Johannes Tammes, Boerenknegt te Oostermeer. Onderwerp: betaling van successie betreffende de 
nalatenschap van wijlen zijn moei Johannes Hiltje te Oostermeer enz. jaar 1825 (2) 

6102 24 

06-01-1824 

Joha ….? Hij is als 4e lid van de vergadering, den inhoud onzer missive enz. gecommuniceerd en zijne edele betuigde dat alles 

overeenkomstig de waarheid was enz. de Controleur heeft als 3e stemmer dadelijk zonder eenige bepaling dus decitief gestemd 
Stolte ….? en Dijk van ….?  En de heer Joha bracht na een kwartier beraad zijn stem uit op Stolte en Timmer….? Omdat hij eerst 

verschoond wilde blijven om te stemmen maar dit is niet toegestaan en dat de heer Banga aanteeningen maakte met potlood dit 

document is ondertekend door Eisinga E. en Banga S. enz. jaar 1824 (2) 

6388 65-66         
14-10-1814 

Joha ….?---- Scheltus Ludolph Jacobus Hendrik, Directeur der Posterijen te Dokkum, Een request door hem ondertekend dat hij 
gedesigneerd is als schutter aldaar maar wegens zijn functie en ook al omdat in de provincie Zeeland en Holland en anderen 

daarvan vrijgesteld voor den Landstorm enz. en hij wegens plichtsverzuim reeds verscheidene keren voor de schutterlijke 

krijgsraad is geciteerd enz. en hij heeft ook al de functie als Veldpostmeester bij het Engelsche leger aan het enz.  van de Luitenant 
Generaal Sir Gouham Thomas thans Lord Lijnedock genaamd enz. tevens een brief ook door hem ondertekend waarin vermeld 

Schik ….? Mevrouw en de heer Capitein Faber ….?  en de Heer Joha ….?  Die hij om hulp vraagt omdat hij bedreigd wordt met 

provoost straf en zijn huwelijk ook al enz. enz. jaar 1814 (11) 

6397 671-B 

15-07-1815 

Joha A.  Commandant der Schutterij te Dockum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld de Sterkte Staat der Schutterij enz. jaar 1815  (9) 

6397 665 

10-07-1815 

Joha A.  Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij van Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar  1815 (1) 

6256 375-18 

10-03-1815 

Joha A.  de Secretaris wegens de door hem zelve betaalde druklonen en geleverde boeken  door Sluis van der D. en Meulen van 

der P. enz.,  Swart Symon Jouws hij zit in het tuchthuis als gedetineerde en kostgeld is voorgeschoten door Joha A  hij komt voor 

op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e 
District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6278 175 

17-02-1817   

Joha A.  Gewezen Ontvanger van Holwerd, hij wordt vermeld  dat dezelve onkundige geheel onbekend  met de post van drie en 

tachtig gulden elf stuivers en zes penningen en hij weet zich volstrekts niet meer te herinnenern  ooit deze gelden te hebben 

ontvangen  enz. enz. jaar 1817 (4) 

6867 11-02-1825 5-

A 

Joha A.  hij is lid van de kies commissie Onderwerp het stemmen voor de benoeming van de schatters enz. Jaar 1825 (7) 

6089 1186          
21-12-1822 

Joha A. ,  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) 

6388 111 en 112       

24-10-1814 

Joha A. , Capitein der gewapende schutterij der stad Dockum ondertekend een document enz. jaar 1814 (2) 

6386 10 
27-08-1814 

Joha A. , Capitein der gewapende schutterij der stad Dockum schrijft en ondertekend een brief aan enz. en heeft bij deze de eer 
enz. verzoekt voldoende bewapend te worden aangezien zijn manschappen enz. jaar 1814 (1) 

6387 7 

1-09-1814 

Joha A. Capitein der Schutterij te Dokkum schrijft en ondertekend een brief enz. jaar 1814 (2) 



6388 14 

29-09-1814 

Joha A. Capitein der Schutterij van de Stad Dockum schrijft een door hem getekende  rapport aan de burgemeester enz. jaar 1814 

(2) 

6402 

 

916-1 

08-12-1815 

Joha A. Comm. Off. der Dienstdoende Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat er maar twee koperen Trommen aanwezig zijn enz. jaar 1815 (1) 

6399 752D 
28-08-1815 

Joha A. Commandant der  Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld de sterkte der dienstdoende Schutterij te Dockum  jaar 1815 (5) 

6401 

 

852B 

01-11-1815 

Joha A. Commandant der Schutterij te Dockum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken waarin 

vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815  (4) 

6389 728D 
16-08-1815 

Joha A. Commanderend officier der Schutterij te Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5) 

6389 733 

20-08-1815 

Joha A. Commanderend officier der Schutterij te Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeldde opgave van Schutters  enz. jaar 1815 (2) 

6400 
 

822B 
07-10-1815 

Joha A. Commanderend Officier van de Schutterij der Stad Dockum een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken 
waarin vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (7) 

6402 

 

900-2 

01-12-1815 

Joha A. Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Dockum ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende 

Schutterij te Dockum zoo als denzelve op den 1 december 1815 enz. Jaar 1815 (4) 

6396 598-D 

19-06-1815 

Joha A. Commmanderende Officier van de Schutterij te Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3) 

6397 640-E 

01-07-1815 

Joha A. de Commanderende Officier der dienstdoende Schutterij van Dockum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken  een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6011 305 

29-05-1816 

Joha A. de controleur Alberda heeft zig samen met de Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) ten  huize van Joha A.  begeven om de 

boeken en kohieren enz. over te dragen aan de nieuwe ontvanger te Holwert Attema Eile, met de handtekeningen van alle vier 

onder het stuk,  jaar 1816 (3) 

6626 560 
23-04-1814 

Joha A.---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van 
Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden 

gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder 

aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes 
Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris 

Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te 

Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en 
ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij 

Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden 

wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma 
Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de 

begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe 

Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin 
genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43) 

6267 251 

27-03-1816 

Joha A. gewezen Secretaris bij de regtbank van het 3e District het betreft de terugzending van zijn request betrefende de betaling 

van 402 caroliguldens, 18 stuivers enz. van het voormalige district Oostdongeradeel enz. ondertekend door de Secretaris 
Liquidater van voornoemd  District jaar 1816 (1) 

6407 195 

02-05-1816 

Joha A.---- Goslings O. (Oege), President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H.  2e Luitenant en Auditeur van hier 
naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste Rector aan de 

Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij  de heren Sinia R inse  Houder van de 

Bank van Lening en  Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes 
Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2) 

6407 192+200A 

01-05-1816 

Joha A.---- Heeringa  G.J?. Provisioneel Commandeerende officier der Schutterij van Dockum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het vertrek van Joha A.  naar Franeker enz. jaar 

1816 (2) 

6096 594              

03-07-1823   

Joha A. Ontvanger der belastingen  verzoekt om verlof en dat het kantoor waargenomen mag geworden door Kalverboer Jan  enz. 

enz. jaar 1823 (1) 

6411 361 

23-10-1861 

Joha A. Peerlkamp ---- Wenckelbach….? Secretaris Generaal bij  het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Minister heeft goedgevonden dat honorabel 
van eerstgenoemde ontslag uit zijn functie (genoemd achter zijn naam)  wordt verleend enz. jaar 1816 (3) 

6403 33 

20-01-1816 

Joha A. President van de Krijgsraad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat de werkzaamheden zouden spoedig afgelopen zijn ware het niet dat Goslings O. (Oege), President Burgemeester van  
Dockum  een voorbeeld aan zijne eigene zoon Goslinga Siebe had gegeven welke ene zeer nadelige invloed enz. die ook te 

Amsterdam tijdens de organisatie enz. maar eensklaps verliet deze Amsterdam enz. jaar 1816 (3) 

6393 135 

01-03-1815 

Joha A.---- Salverda S.  Overste bij hem is een aanvraag gedaan door Joha A. Commandant Officier (hij ondertekend het 

document)   verzogte geweren af te zenden enz. jaar 1815 (1) 

6072 581 

17-07-1821 

Joha A. te Franeker staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers 

de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6015 575 deel 1 

17-09-1816 

Joha A. te Franeker, wordt vermeld op een staat van zodanige Ontvangers der directe belasting, welke op of zedert 1 januari 1816 

zijn aangesteld met hoe groot zijn betaalde borgtocht is enz. jaar 1816 (15) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Joha A. te Sneek 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 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) 

6411 377 

12-11-1861 

Joha A.----Goslings O. (Oege), Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken  behelzende het Honorabel ontslag van de Kapitein Kommandant Joha A.  en Hoffman Peerlkamp P. als 2e 
Luitenant enz. jaar 1816 (1) 

6256 375-7 

10-03-1815 

Joha A.----Meinsma W,  wegens uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap enz. hij komt voor op de 

Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District 

in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 



6100 1087 

04-11-1823 

Joha Ant’ s Controle Harlingen  Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde 

gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10) 

5996 151-a   

1e rij namen 
20-02-1815 

Joha Anthonius hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van 

Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Joha Anthonius 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 Dokkum ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6863 33-A 

28-12-1824 

Joha Anthonius,  heer ontvanger te Franeker ,een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening,  hij wil   zijn post verlaten 

en de heer Kalverboer Jan  zijn kantoorbediende in zijn plaats stellen en dient daarvoor een verzoek in enz. jaar 1824 (3) 

6411 383 

27-11-1861 

Joha Antonides staat vermeld op het document Voordragt ter vervulling van vacerende Officiers plaatsen bij de Schutterij te 

Dokkum als bijlage bij de brief van>> Goslings O. (Oege), Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816  (3) 

6394 340 

18-04-1815 

Joha Antonius Capitein hij wordt in die functie voorgedragen door de President Burgemeester van Dockum die ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij de Dienstdoende Schutterij van 
Dockum enz. jaar 1815 (1) 

6401 

 

871-A 

20-09-1815 

Joha Antonius Capitein hij wordt vermeld in het document>> Goslings O. (Oege), President Burgemeester van  Dockum 

ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en 
fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1) 

6266 

 

  

76 

07-02-1816 

  

Joha Antonius gewezen secretaris bij de Rechtbank van het 3e district in Vriesland  wonende te Dockum  hij schrijft en 

ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: dat hij in die tijd hij als voorschot heeft betaald de verteringen 

ten behoeve van de Justitie en Politie tegen een rendement van 5% jaarlijks enz. enz.  tevens een brief van de secretaqris 
Liquedateur van het voormalige district Oostdongeradeel dat hij volhard zal in allen aandrang bij het dijkbestuur betreffende de  f. 

4500  enz. Jaar 1816 (3) 

6409 324 
03-09-1816 

Joha Antonius---- Klaver A. F. (Alle Franzen) Burgemeester van  Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de kapitein Joha Antonius en de 2e Luiteant Hofman Peerlkamp Petrus dat 

zij enenz. jaar 1816 (2) 

6007 64 en 66 

29-01-1816 

Joha Antonius Ontvanger der Directe Belastingen te Holwert hij is aangesteld tot Ontvanger der Directe Belastingen te Franeker 

i.p. van de Heer Scheltema N. E. en  in Holwert wordt aangesteld Attema Eele thans secretaris van de Schout van Wolvega enz. 
jaar 1816 (6) 

6404  58-7 

05-02-1816 

Joha Antonius staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in 

de Gemeente Dokkum aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Johannes 
Joha Antonius  der Diendstdoende Schutterij Dokkum enz. jaar 1816 (3) 

6396 619B 

23-06-1815 

Joha Antonius staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Goslings O. (Oege), President Burgemeester der Stad Dockum 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij 

aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6833 9-A blz. 5 

09-02-1824 

Joha Antonius te Franeker, 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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Joha Antonius, 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) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-

1824 

Joha Broer Joh. De weduwe  Boerin 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) 
7977 158-6, 34 

14-02-1837 
Joha Jouke Teitsma, Sneek, 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) 

6624 205 
29-01-1814 

Joha P. A. (Pieter Aukes) gewezen Adjunct Maire van Blija wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Wijnia A. 
M. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6385 142 

06-07-1814 

Joha P. A. te Blija 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) 

6276 1102-17 
18-12-1816 

Joha P. A.,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) 

6383 74 
23-04-1814 

Joha P. H. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Joha Phil te Sexbierum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Joha Philippus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Joha Philippus 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 

Joha Philippus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 
de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 



6624 307 

26-02-1814 

Joha Pieter Aukes---- Damstra Pieter Wijbrens , Leij van der Waling Freerks en Joha Pieter Aukes wonende te Reitsum 

Handgeschreven Request met hunne handtekening geven zeer eerbiedig te kennen dat ingevolge Dispotitie van de Heer Prefect 

van Friesland  d.d. 10-01-1813 enz. de dorpsvaart van Reitzum  geslat enz. maar dat zij de kosten  onbillijk hoog zijn en zij zig 

wel kunnen verenigen met de kosten die reeds van oudsher in gebruik zijn enz. jaar 1814 (4) 

6100 1215-2v 

29-11-1823 

Joha Pieter Aukes hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen 

met zetters in Friesland 48) 

8375 719-5 

22-07-

1841 

Joha T. P. te Makkum 36 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der 

Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën 

aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij 

op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 
6034 398 

30-05-1818 

Joha Thomas 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) 

6101 1332+1333 

22-12-1823 

Joha….? ---- Timmer Johannes , Hij is benoemd door de heer Joha tot Schatter der Belastingen  te Franeker  enz. enz. jaar 1823 

(4) 

6855 17-A 

07-10--1824 

Johanes Antje X Johannes Binnerts Atema Schipper, jaar 1824 

6252 1193-30 

29-11-1814 

Johanes Bauke zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) te Texel  enz.,  hij komt voor in een dossier 

betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6283 1005 

03-09-1817 

Johanes Hendrik uit Oosterwolde  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten 

van  bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 5.-  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)   

8372 652/23 

00-00-1841 

Johannes  Dirkje---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der 

beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij 

begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen 
en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten 

leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan 

verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  
enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant J. Roorda, wonende te Nes op Ameland , 

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

getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de 
handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer 

steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en 

gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een 
brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10) 

5982 1752 

13-12-1813 

Johannes  Ger Frans 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) 

6831 22-C 

00-00-1824 

Johannes  Marten en Geeske Gerrits echtlieden te Lemsterland heeft zig schuldig gemaakt aan een overtreding (Misdrijf) art. 35 

der wet op de nationale militie betreffende zijn zoon jaar 1824 (4) 

6389 735 
20-08-1815 

Johannes Akke weduwe van Lunter H. B.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland dat Johannes Akke weduwe van Lunter H. B.  wonende te Rijperkerk op de Zwarte Kooi in deze 

Gemeente valt de Schout regelmatig lastig  om betaling van kostgeld wegens inkwartiering van een Dragonder enz. jaar 1815 (1) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Johannes Akke, 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) 

6283 1005 
03-09-1817 

Johannes Alle van Makkinga  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  
bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 3-15  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)   

6629 851 

05-07-1814 

Johannes Andries ----Handgeschreven brief met handtekening van S. J. Bulthuis Predikant te Oude Mirdum, Jacob Harmens 

Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes,  Andries Johannes,  W. K. of W. Y. van der Sluis, Jaar 1814 

6629 869 
20-05-1814 

Johannes Andries Handgeschreven brief met handtekening van S. J. Bulthuis Predikant te Oude Mirdum, Jacob Harmens 
Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes,  Andries Johannes,  W. K. of W. Y. van der Sluis, Jaar 1814 

6424 629 

24-12-

1817 

Johannes Andries---- wordt vermeld in een document als Deserteur met een signalementslijst met 11 

kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie 

enz. jaar 1817 (2) 
6386 26 

18-08-1814 

Johannes Antie---- Woude van der Jelle Jans oud 42 jaar zoon van Jelles Jan en Johannes Antie wordt vermeld op een Nominative 

lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na 
nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6854 6-A 

16-09-1824 

Johannes Antje--- Adema Kornelis Binnerts schipper en zijn vrouw Johannes Antje  te Cubaard  een handgeschreven brief met de 

handtekening van beide, verzoekt kwijtschelding  van  een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap 
van Kuperus Marten Binnerts jaar 1824 (3) 

6864 11-A 

06-01-1825 

Johannes Antje te Cubaard betreffende de nalatenschap van Kuperus Menten Binnerts zij wordt vermeld in een document , staat 

van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de 
overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtscelding en aanmerkingen jaar 1825 (3) 

6061 560 

11-08-1820 

Johannes Antonius, Soldaat ingeschreven in het Grootboek van Militaire Pensioenen wegens zijn overlijden de 2e dezer maand  

jaar 1820 (1) 

6262 946-2 
30-09-1815 

Johannes Auke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 

1815 (5) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Johannes Auke 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) 



6416 166D 

14-04-1817 

Johannes Aukje gehuwd met Brugmans Jurjen---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van 

Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e 

Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2) 

6636  148 

3e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Johannes Barber te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6636  148 

3e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Johannes Barber zijn knecht Arend te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte 

van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

3698 B-42 

14-02-1832 

Johannes Bauke Fokkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

3698 B-48 

22-03-1831 

Johannes Bauke Fokkes, 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 (2) 

6257 410-16 

28-04-1815 

Johannes Bauke 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Johannes Beers 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Johannes Betze 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) 

6256 375-7 

10-03-1815 

Johannes C.(inst?)  wegens het nemen van informatie  gepleegde diefstallen bij hem,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 

verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. 

enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Johannes david, 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) 

6622 2151 

31-12-1813 

Johannes David----De Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, 

Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 

dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan 
Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij 

LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David 

boereknegt enz. enz. jaar 1813 (3) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Johannes Dieuwke, 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 25-A 

05-02-1835 

Johannes Dieuwke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien 

maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9) 

5997 307 

31-03-1815 

Johannes Dina 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 111 

6636  188 
19-02-1815 

Johannes Dirk 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 627-14 
21-06-1815 

Johannes Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6261 878-6 

11-08-1815 

Johannes Doede , 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Johannes Doede, 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 

Johannes Doede, 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) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Johannes Douwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort 

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

6854 6-A 

24-09-1824 

Johannes Eelkjen---- Binderts Zijtze Meester Wever te Bolsward , wegens reeds betaalde rechten van de erfenis van Johannes 

Eelkjen in leven te Abbega, jaar 1824 (2) 

6098 837 
02-09-1823    

Johannes Elske----- Jansen Cornelis  56 jaren  oud overleden op de 21 augustus dezes jaar  03.00 uur te Tzummarum in het huis 
no. 54 , Kooljer van beroep en gepensioneerd Militair te Tzummarum gehuwd met Johannes Elske, Kooltjersche te Tzummarum  



van beroep enz. en hij is ingeschreven als gepensioneerde Militair en zijn pensioen was ingeschreven onder no. 817 ten bedrage 

van fl. 91 per jaar jaar 1823 (2) 

6636  148 

3e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Johannes Engbert te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-

1824 

Johannes Feitse de weduwe Arbeidster 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) 
6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Johannes Foeke 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) 

6285 1247- 53 
18-12-1817 

Johannes Foke,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente 
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 

April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

3698 B-48 
22-03-1831 

Johannes Fokke , 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 (2) 

9184 276 

05-03-1917 

Johannes Fokke, 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) 

6383 67 

02-04-1814 

Johannes Fokke, te Oldeboorn 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) 

3698 B-42 
14-02-1832 

Johannes Fokke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (2) 

6243 191-18 
06-03-1814 

Johannes Folkert, 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) 

6382 8   
17-03-1814 

Johannes Fotte met nr. 1 op de lijst van het Canton Akkrum zig ten ten tijde van de loting te Amsterdam bevond enz. jaar 1814 (2) 

6277 77-c-5 

21-01-1817 

Johannes Geert 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) 

6381 47-48-49 

09-02-1814 

Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum, geeft in een handgeschreven brief (Request)  

gehoorzaam te kennen dat  zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de oudste dezer zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van 
der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt de 3e 14 jaar is en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de 

landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der Landmilitie en dus enz. ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt 

dus aan de Milietiraad vrijstelling enz. verder aanwezig een geschreven verklaring  ter ondersteuning van het request ondertekend 
door nagenoemden Slooten van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7) 

6383 74 

23-04-1814 

Johannes Gerben 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) 

6252 1174-8 

27-02-1810 

Johannes Halbe,  hij tekent als Dorps en Lantaarngecommiteerde het navolgende document: Omslag over de huiseigenaren van 

den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  

document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6632 1262,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Johannes 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) 

6285 1247- 52 

18-12-1817 

Johannes Hendrik,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 

no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

3700 15-B 
nrs. 1 - 10 

03-02-1836 

Johannes Hendrikje, 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) 

6420 323 

01-08-

1817 

Johannes Hermanus---- 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 Tromp Sijtse Solkes finaal is vrijgesteld. jaar 1817 (1) 
6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Johannes Hermanus, 191 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) 

6260 843 
13-8-1815 

Johannes Hessel  te Balk, Onderwerp: zijn onderhoud door de armrnvoogdij  welke zij vermenen ten laste van de stad Workum 
komen moet  enz. enz jaar 1815 (3) 



6648 49 

30-01-1816 

Johannes Hessel---- Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Johannes Hessel dat hij niet in het doopboek staat te Workum  en dus niet alhier geboren is 

enz. jaar 1816 (1) 

6840 36-A  

blz. 27 

22-04-

1824 

Johannes Hijltjes 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) 
6868 19-02-1825 

17-A 

Johannes Hiltje---- Hansma Johannes Tammes Boereknegt en zijn Moey Johannes Hiltje (+ te Oostermeer 7 maart 1824) 

Onderwerp: een request van eerstgenoemde geeft aan de erfenis van zijn moeder voor de ontvanger van registratie enz. jaar 1825 
(3) 

6868 19-02-1825 

17-A 

Johannes Hiltje---- Hansma Johannes Tammes Boereknegt en zijn Moey Johannes Hiltje (+ te Oostermeer 7 maart 1824) 

Onderwerp: een request van eerstgenoemde geeft aan de erfenis van zijn moeder voor de ontvanger van registratie enz. jaar 1825 
(3) 

6245 399-61 

10-05-1814 

Johannes Hiltje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-62 
10-05-1814 

Johannes Hiltje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6245 399-63 

10-05-1814 

Johannes Hiltje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-67 
10-05-1814 

Johannes Hiltje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6857 16-A 

26-10-1824 

Johannes Hiltjen----- Jansma  Lieuwe Jans----- Wunnens ?  van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer 

en Jansma Klaas Jans te Rottevalle, Hammes (Hannes) Pieter Jochems en Jansma  Lieuwe Jans  mede aldaar en Jansma Johannes 

Jans erfgenamen van Johannes Hiltjen in leven gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer ,  wordt ook genoemd 
Hemsma Johannes Tammes, een uitspraak op hun request jaar 1824 (2) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Johannes Hinke,  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) 

6245 399-27 

10-05-1814 

Johannes Hinke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6378 75 
16-12-1813 

Johannes Hotze in de Rottevalle, de Gendarmerie heeft achtergelaten in de kazerneering 4 a 5 duizend ponden hooi en enige 
korven baggelaar dat het hooi is aangekocht door de Gendarmerie van eerstgenoemde en de baggelaar van Damstra Marten te 

Rottenvalle en deze weer hebben teruggegeven omdat het niet betaald was enz. enz. jaar 1813 (2) 

6646  932 

04-12-1815 

Johannes Jacob het betreft een document van de Arme Voogden van St. Anna Parochie dat zij verpligt zijn tot onderhoud van 

voornoemde daar het allemantatie contract opgerigt den 28e augustus 1771 tussen de Floreen enz. jaar 1815 (2) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Johannes Jacob te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 

Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Johannes Jacob weduwe, 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) 

6632 1262,  

3e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Johannes Jakob, 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) 

6262 946-3 
30-09-1815 

Johannes Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 

1815 (5) 

6383 74 

23-04-1814 

Johannes Jan 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) 

6261 896-2, 5, 

 6-11 
02-09-1815 

Johannes Jan te Tzummarum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige 

district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron 
Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 

1813)  jaar 1815 (10) (24) 

6252 1179-35 

08-11-1813 

Johannes Jan wegens het overbrengen van een Officier van Ezumazijl naar de Zoltkamp, 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) 

6245 399-68 

10-05-1814 

Johannes jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6386 26 
18-08-1814 

Johannes Jantje----  Vries de Age oud 26 jaar zoon van Vries de Martinus en Johannes Jantje  wordt vermeld als Remplaçant van 
Veen v.d. J. H. te Dragten op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon 

Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire 
betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Johannes Jelle 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Johannes Jerjen, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als 

Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en 
Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 

incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --

Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 



6840 36-A  

blz. 22 

22-04-

1824 

Johannes Jetze 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) 
5997 307 

31-03-1815 

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

opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 
nummer 351 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Johannes Johantje de meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6388 45           05-
10-1814 

Johannes Jurjen te Langweer als Tolk 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 

6388 46           05-

10-1814 

Johannes Jurjen te Lemmer als Tolk 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 

6070 424-16         

25-05-1821 

Johannes Jurjens 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 

Johannes Jurjiens, 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) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Johannes Klaas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 

1815 (5) 

6692 274 

Wymbrits. 
28-09-1819 

Johannes Klaas te Idzega, 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) 

6383 79       
23-04-1814 

Johannes Klaas 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) 

6258 627-14 

21-06-1815 

Johannes Klaas wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen 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) 

6256 313 
29-03-1815 

Johannes Klaas,  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) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Johannes Kornelis zijn knecht, 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) 

6261 878-1 
11-08-1815 

Johannes Kornelis, 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Johannes Krist, 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) 

6251 1073 

30-10-1814 

Johannes L.,  wegens gedane verschotten aan de Armvoogden van Blija enz. in 1812, 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) 

6633 1374+1459 

06-11-1814 

Johannes Lammert---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien 

van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en 

huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld 

Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma 
Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring 

ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een 

document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske 
Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10) 

6019 81 blz.  

61, 62 
05-02-1817 

Johannes Lieuwe Suppleant van den Vrederegter van het Canton Bergum, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit 

document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, 

Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, 

hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, 
Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6294 282 

07-04-1819 

Johannes Luitjen---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes 

Luitjen als gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den 

Dorpe Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en 
Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename 

verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz 



Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe 

Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6251 1073 

30-10-1814 

Johannes Lutske----, Elzinga Jan Gerrits,  wegens gedane voorschotten voor Johannes Lutske in 1811 te Blija voor de enz. enz. , 

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) 

6282 737-9 

07-07-1817 

Johannes M..ise de weduwe, Renteniersche te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief 

vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de 
Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-

1824 

Johannes Marijke zonder bedrijf wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, 

Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

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

6834 32-C 

16-02-

1824 

Johannes Marten---- Martens Gerrit en Gerrits Geeske worden door de rechtbank veroordeeld voor een 

boete van 10 guldens en 25 guldens en dat er geen vonnis tegen Johannes Marten is gevonden enz. jaar 

1824 (2) 

6830 23-C 

19-01-

1824 

Johannes Marten---- Martens Gerrit geb. 18-02-1804 en ged. 11 maart 1804 zoon van  Johannes 

Marten en Gerrits Geeske Onderwerp; Nationale Militie inschrijving en onderzoek naar zijn 

geboorte/doopplaats Jaar 1824 (5) 
6245 399-26 

10-05-1814 
Johannes Marten, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 
Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6245 399-28 

10-05-1814 

Johannes Marten, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Johannes Martin, 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) 

6245 399-26 

10-05-1814 

Johannes Martje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6245 399-62 

10-05-1814 

Johannes Minne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-67 

10-05-1814 

Johannes Minne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6830 20-C 

15-01-

1824 

Johannes N. hij staat vermeld in een document van de Gouverneur van Vriesland aan de Heer 

Secretaris der Algemeene commissie van Liquidatie in Den Haag enz. en is hier onbekend jaar 1823 

(3) 
6383 81       

23-04-1814 

Johannes Nanning te Tjummarum 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) 

6833 27-A blz.13 
06-02-1824 

Johannes Pier de weduwe 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 

6252 1174-8 
27-02-1810 

Johannes Pier,  hij tekent als Dorps en Lantaarngecommiteerde het navolgende document: Omslag over de huiseigenaren van den 
Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  

document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6243 245 

10-03-1814 

Johannes Pieter wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de 

Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6247 640 

29-06-1814  

Johannes Pieter, 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) 

6262 946-3 
30-09-1815 

Johannes Popke de weduwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) 
voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 

enz. enz. jaar 1815 (5) 

6092 249 
24-03-1823 

Johannes Reinder, 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) 

6636  148 

11e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Johannes Reint de knecht van Geerts Albert 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) 

6254 126-2, 7-9 
16-01-1815 

Johannes Rendert, Meester Grofsmid te Burum wegens geleverd IJzerwerk, 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   (dossier 15) 

6276 1102-10 
18-12-1816 

Johannes Rienk,  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) 

6645  902 
21-11-1815 

Johannes Rients---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de klagte van Johannes Rients wegens grote armoede en weigering van onderstand door de 

Roomsch Catholijke voogden alhier na onderzoek is gebleken dat de klager zijnde een Schoenmakers gezel welke geen patent kan 



bekomen uit hoofde van een ondergane straf in het Tuchthuis met zijn vrouw en 9 jarig dochtertje beide gezond en sterk best in 

staat zijn enz. jaar 1815 (1) 

5982 1752 

13-12-1813 

Johannes Ruurd 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-

1841 

Johannes S. te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma 

J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 
6626 487  blz. 10 

07-04-1814 
Johannes Schabbe 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) 

6252 1193-22 en 
24 

29-11-1814 

Johannes Sieger  zijn rekening wordt betaald wegens geleverd stro in de caserne te Munnikezijl enz.,  hij komt voor in een dossier 
betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (2)  dossier (36) 

6252 1193-34 
29-11-1814 

Johannes Sieger zijn rekening wordt betaald wegens Militaire Transporten enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende 
Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6383 78        

23-04-1814 

Johannes Sijbe 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Johannes Sipke 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) 

6246 481, 11 

06-06-1814 

Johannes Sjoerd 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) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Johannes Sjoerd, de knecht, 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) 

6246 481, 3 
06-06-1814 

Johannes Sjoerd, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 
onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) 

dossier (32) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Johannes Steffen moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het 
tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. 

jaar 1815 (5) 

6087 948-4 
11-10-1827 

Johannes Sytsche 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 1 

Vrouwen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Johannes Sytske, 234 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) 

6661 126 blz. 3 
26-02-1817 

Johannes Taeke 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 van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige 

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

6285 1247- 47 

18-12-1817 

Johannes Take, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 
April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Johannes Teke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Johannes Tjalling, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632  
 

  

1316 lijst 
2_R. 

22-10-1814 

Johannes Tjeerd te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester 
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er 

een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 
ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Johannes Tjerk, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6631 1144 

23-09-1814 

Johannes Tjerke te Bozum wordt vermeld in een document van het Olde  Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de 

Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was  ondertekend door de 
rentmeester Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6) 

6636  148 

4e blz. van 
kolommen 

Johannes Tjibbe te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 



10-02-1815 

3698 B-31        25-

02-1832 

Johannes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6383 67 
02-04-1814 

Johannes Uiltje, te Oldeboorn 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) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Johannes Wybe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 

1815 (5) 

6257 410-13 

28-04-1815 

Johannes Wybe 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) 

6628 811 
08-05-1814 

Johannes Ykele staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van 
den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van 

Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, 

Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die 
verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

6009 182 

15-03-1816 

Johannes Zijtske Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

6659  50 
20-01-1817 

Johannes,   dossier met o.a. een klaagschrift van Maria Douwes geboren  te Harlingen doch ruim 30 jaar geleden diensbaar is 
geweest te Jorwert gehuwd geweest met Jan Johannes, zij woonde later na zijn overlijden te Uithuizen (prov. Groningen) ook te 

Oosterwierum (17 jaar) gewoond hebbende met een handgeschreven brief door haar met haar handtekening zij tekent met Mareke 

(Marika) Douwes  Botha jaar 1817 (9) 

9187 1475 

05-10-1918 

Johannesma Bote, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

5664 43 

21-09-1903 

Johannesma Gerrit Schipper Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 (1) 

5665 13-01-

1881  

akte 47 t/m 

50 

Johannesma Gerrit, ---- Jongerhuis Petrus, Johannesma Gerrit, Hergaarden Gerrit, Boer de Alle, Boer 

de Johannes, Post Hendrik, IJsselmuiden Petrus, Nauta Frans, Vries de Sipke allen Trekschippers 

wonende te Franeker Onderwerp:  o.a. handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een 

aankondiging van hun trekschuitdienst  tussen Franeker en Leeuwarden met hun 5 Jaagschuiten , 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 1881 (5) 
9465 deel 3, 9 

14-05-1859 

Johannesma Ids te Franeker, Trekschuiten en Barges van Franeker 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 1859 (8) (Concessie sinds 1824)    

6261 900-4  

04-09-1815 

Johannis Douwe, 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) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Johannis Harmanis, 110 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 

2_R. 

22-10-1814 

Johannis Jouke te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie 

ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Johannis Sytske, 26 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) 

6398 701D 

02-08-1815 

Johga A. Commanderende Officier der Stedelijke Schutterij van Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de laatste ingezonden staat der Schutterij met 3 man is verminderd enz. jaar 1815 

(1) 

6245 399-64 
10-05-1814 

John’s Hiltje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6245 399-64 

10-05-1814 

John’s Minne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Johnitde Amsterdam/Friesl. Schip de Providence 

8201 785/9 

Bladzijde 2 
07-05-1839 

Johnson G. Kapitein is met zijn schip the King vanuit Newcastle geladen met Steenkool op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd staat 

vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum 
met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades 

enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8092 61, 544/18 
05-06-1838 

Johnson G. Neurenberg Schipper op de King, jaar 1838 

8384 907-16 

13-09-1841 

Johnson H. F. F. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 

Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 



6390 37 

20-09-1814 

Johouwtske? Auke Gerbens, 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) 

6257 410-15 
28-04-1815 

Joichums Doede 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-

1817 

Joing de J. Folk’s 804 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) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-

1824 

Joing de Jacob Gardenier van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: 

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 
9181 1709 

27-09-1915 

Jokman Rinze 30 jaar wonende te Tilburg, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van 

Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

8352 220/18 
00-00-1841 

Jol (?) Visser Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een 
brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8) 

6860 68-A 

30-11-1824 

Jolema de weduwe----- Bakker Jan A komt ook in voor.,  Bos Tjeen C. en Jolema de weduwe onderwerp tezamen gekocht land, 

met problemen wat voor de rechtbank dient, enz.  jaar 1824  (4) 

8386 949/34 
20-09-1841 

Joling P. te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  
van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6097 709 

01-08-1823    

Joling Pieter Okkes hij is benoemd als schoolonderwijzer te Sneek en heeft deze functie  aanvaard op 20e juli enz. jaar 1823 (1) 

6096 625 
10-07-1823    

Joling Pieter Okkes wordt benoemd op de byzondere school der 2e klasse te Sneek  en genoemd wordt  Visser H. W. C. A. te 
IJsbrechtum schoolopziener. Enz. jaar 1823 (2) 

6243 206 

16-03-1814 

Jolkema  Joh. Jeltes Hij is armvoogd te Molkwerum en ondertekend een stuk waarin zij om meer geld vragen enz. enz. jaar 1814 

(3) 

6661 137 blz. 3 
19-03-1817 

Jolkes Wijbe de weduwe 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) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Jolles Barike? , 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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jolles Bauke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6020 136 

03-03-1817 

Jolles Bouke  hij en zijn huis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie 

lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, begin der Linie bij enz, eind der 

linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie 
door alle Grietenijen , (6) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Jolles Jelle te Teroele, 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) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Jolles Rintje te Tjerkgaast, 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) 

6418 244 
06-06-1817 

Jollie Jan Joseph * 12-09-1778 Leyden wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris 
Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren 

en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag 

in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit 
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn 

Bataillon enz. jaar 1817 (5) 

8375 716-3_1O 

22-07-

1841 

Jollinga Heeltje Johannes 28-04-1837 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_1O 

22-07-

1841 

Jollinga Jan Johannes 28-04-1837 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) 
5986 240 

01-04-1814 

Jolmers Douwe Deurwaarder wonende te Bolsward, er zijn reeds klagten ingediend door Eekma S. de Ontvanger in de Gemeente 

Makkum, dat Jolmers Douwe geenzins bevoegd is de exemplaren in deze gemeente voorhanden af te leveren en zelfs 

weigerachtig is dezelve te volbrengen enz. jaar 1814 (2) 

5983 56 
22-01-1814 

Jolmers Douwe---- Eekma J.  Percepteur der Gemeente Makkum, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris 
generaal dat hij in ongunstige omstandigheden bevind ten opzigte der directe belastingen terwijl in deze gemeente perzonen zijn 

die zeer wel kunnen betalen maar dat de Deurwaarder Jolmers Douwe wonende te Bolsward zijn ambt hier niet durft uit te 

oeffenen zoals hij mij te kennen heeft gegeven omdat hij zig daar niet veilig acht enz. jaar 1814 (2) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 

12-08-1839 

Jolmers Douwe Jolmers 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) 

8386 949/36 
20-09-1841 

Jolmers J. de weduwe te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 
Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 
12-08-1839 

Jolsma Haito Hartmans 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  1026/1-17a 

07-10-1839 

Jolsma Jacob Simons Boereknegt te Eesterga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard 

van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den 

laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5) 

6830 18-A blz. 

40 

21-01-

1824 

Jolsma Syen L. 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) 
3700 40-C 

15-02-1837 
Joltinga Heiltje Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (9) 

3700 40-C 

15-02-1837 

Joltinga Jan Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (9) 

3700 40-C 
15-02-1837 

Joltinga Johannes Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (9) 

8131 174, 1281/6 

27-12-1838 

Jomere Roelof Heerenveen Veldwachter, jaar 1838 

8359 377/28, 3 
19-04-1841 

Joncheere Johanna Jacoba wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid 
hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 

vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 24  
19-04-1841 

Joncheere Johanna Jacoba wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 

platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Jonckers ….?---- Vetter C. W. predikant te Vaals i.p.v. de heer Jonckers ….? 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 provinciaal kerk bestuur van Limburg enz. enz. jaar 1816  (11) 

6683 2 deel 1 
Blz. 6 

04-01-1819 

Jonckers A. Predikant te Heteren tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de 

classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, 

welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 
16-01-1822 

Jonckers A. te Elden 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. 6 
22-01-1818 

Jonckers A. te Heteren Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 11 
22-01-1818 

Jonckers A. te Heteren Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 6 
04-01-1819 

Jonckers A. te Heteren wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Jonckers A. te Heteren, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 6 
06-02-1824 

Jonckers A. te Heteren, 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. 

6 
16-01-1822 

Jonckers A. te Heteren, 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. 5 

22-01-1818 

Jonckers B. A. te Maastricht Predikant Classis van Maastricht 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. 20 

22-01-1818 

Jonckers B. A. te Maastricht Scriba Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 

enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in 
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 5 

04-01-1819 

Jonckers B. A. te Maastricht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., 

Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 

Blz. 21 

04-01-1819 

Jonckers B. A. te Maastricht 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. 5 

06-02-1824 

Jonckers B. A. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 23 

06-02-1824 

Jonckers B. A. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

23 
16-01-1822 

Jonckers B. A. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

6709 36 deel 2  blz. 
5 

16-01-1822 

Jonckers B. A. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 
(43) 

6379 20 

29-12-1813 

Joncquien ….? Ritmeester als Raadsman wordt hij geplaatst in het Departement van Friesland en wel te Sneek enz. Jaar 1813 (2)   

6397 694 
29-07-1815 

Joncquien Ritmeester van het Regiment Carabniere No. 3 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt 
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van 

Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6383 115 

20-04-1814 

Jones ….?---- Graaf van de ….? Luitenant Colonel Commanderende het 12e Bataillon Infanterie van Lignes hij wordt genoemd in 

een brief ondertekend door Jones ….? Capitein bij de Landstorm, onderwerp; zijn tractement enz. jaar 1814 (1) 

6387 50 
10-09-1814 

Jones ….? Kapitein bij het 12e Bat. Infanterie van Lignis wordt genoemd in een brief enz. jaar 1814 (1) 

6385 88 

19-07-1814 

Jones ….? Kapitein en belast met de regeling van den Landstorm enz. jaar 1814 (1) 
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