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Invt. Akte Toegang 11 **  

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

6626 439 
26-03-1814 

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr) Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende  de kopij brief = 
aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district  Aengwirden enz. in de kerk 

bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en 

Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen,  uit het midden der vergadering 
gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. 

Jakobs, Kool W. B. en Barbier C.  jaar 1814 (7)  

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr)----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) 

6383 145 

04-05-1814 

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr)----Jong de Klaas jr. Kastelein te Gersloot, wegens gebrek aan drilmeesters heeft de Schout van 

Tjallebert Jong  de C. C. (Claas Clazes sr). aan voornoemde die Kapitein onder de Burgerwapening enz. jaar 1814 (1) 

6624 186 
25-01-1814 

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr)ondertekend een brief  als Schout van de Gemeente Tjallebert dat hij zijn post heeft 
geconstitueerd heeft en verzoekt hem ook te laten vervangen door Mol Albert Hendriks wonende te Tjallebert lid van de raad 

dezer gemeente jaar 1814 (4) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Jong  de C. C. (Claas Clazes)---- 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) 

6639 485 

22-05-1815 

Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de gemeente Tjalleberd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat door het vertrek van de Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan wordt voorgedragen Sijmons Hendrik Jan enz. jaar 

1815 (1) 

6404  80 

08-2-1816 

Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de Gemeente Tjallebert  een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld de Nominative opgave der Manschappen ingelijfd in de byzondere Corpsen der Nationale 

Militie, die door overlijden van broeders en anderszins wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen (een document met 12 
kolommen informatie) enz. jaar 1816  (3) 

6405 112 

27-02-1816 

Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de Gemeente Tjallebert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Booij Fedde Hanzes de oudste broeder ia van een nog jonger wees  en de 

ouderdom van 15 jaar enz. jaar 1816 (1) 

6021 256, 44-47 

19-04-1817 

Jong (IJong) IJacobs IJlke hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante 

schoolen int lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er 

een school en onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4) 

9725 Deel 2  
28-01-1895 

Jong ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Hispain komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

6424 584d 
02-12-1817 

Jong A. 21 is zijn volgnummer in e Gemeente Lemsterland 4e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

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

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6631  1088 
10-09-1814 

Jong B. D.---- 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Jong B. 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Jong Beerent Folkerts, 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) 

6251 1090 

14-11-1814 

Jong Cornelis Davyds,  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) 

6048 519 

28-07-1819 

Jong d. Hielde Eelkes, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen 

tusschen de steden Workum en  Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs ten 

enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7) 

6390 39 
20-09-1814 

Jong d. Jetze Jans hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe 
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen 

mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder 
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dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door 

openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 

1814 (7) 

6840 36-A blz. 9 
22-04-1824 

Jong D. Kornelis Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

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

Jong de  A. Wz. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand 

Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. 

jaar 1840 (8) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Jong de  D. K. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de 

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

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

9188 481-c 

18-04-1919 

Jong de  Dirk St. Jacobaparochie Veldwachter te Het Bildt, jaar 1919 (5) 

9465 deel 2, 96 
06-03-1847 

Jong de  Pieter Klazes te IJlst, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Enkhuizen, 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 1847 (8).   

5663 44 
20-04-1899 

Jong de  Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5664 7 

10-05-1900 

Jong de  Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 7 
10-05-1900 

Jong de  Pieter Pz Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 7 

10-05-1900 

Jong de  Pieter Pz SneekSchip de Noord Holland II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5662 21 
00-00-1885 

Jong de  Pieter Pz.  AmsterdamSchip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5663 17 + 

1-A en 26 

08-04-1897 

Jong de  Pieter Pz. Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 28 en 

66 =Minuut 

18-04-1889 

Jong de  Pieter Pz. te Amsterdam Schip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

9465 Deel 2, 13 
26-03-1857 

Jong de  Pieter te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie(Zuidhoek) 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 1857 (8). 

5664 A.10 
Bijlage 31 

27-04-1911 

Jong de  S. de weduwe Heerenveen  Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5672 63 Wit 
19-03-1891 

Jong de  S. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten Vergunning, jaar 1891 

5672 45 

18-06-1891 

Jong de  S. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, jaar 1891 (5) (Dossier14) 

5664 29, 18 
16-04-1903 

Jong de  S. Heerenveen Schip de Telephoon   I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 3 

10-05-1900 

Jong de  S. Heerenveen Schip de Telephoon   II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5663 50 
20-04-1899 

Jong de  S. Heerenveen Schip de Telephoon  I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5666 22 

24-12-1885 

Jong de  S. S. Leeuwarden Wijziging dienstregeling schip  Drie Gemeenten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 Dossier (5) 

5664 162 
31 

27-02-1917 

Jong de  Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5711 2,  staat E 

28-08-1902 

Jong de  Sj. A. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Telephoon Onderwerp: Stukken betreffende de 

invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven 
te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16 

5664 37, 10 

01-04-1910 

Jong de  Tj. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5672 38 
26-02-1891 

Jong de  Ypke Stavoren Gezagvoerder op het schip de Twee gezusters Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van 
Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en (19) 

6389 98 

19-11-1814 

Jong de .?eb J. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 

Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 
om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van 

onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters 

het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele 
Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6256 313 

29-03-1815 

Jong de ?intie,  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) 



5665 12-12-1881  

akte  

281 t/m 284 

Jong de ….?  ---- Abbes B. te Oldehove en  Kooistra B. te Gorredijk  ondernemers der Stoomboot “De Onderneming”  dienst 

met ene Schroefstoomboot van Oldeboorn op Leeuwarden maken bekend in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) en 

op een aanplakbiljet door beide getekend,  dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz.  tevens het 

Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld 
zoals het Hoofdkantoor te Oldeboorn bij de Logementhouder  Jong de ….?  jaar 1881 (6) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de ….?  te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de ….? de weduwe te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8285 615-2, 23,4 

19-06-1840 

Jong de ….? de weduwe te Huizum 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) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de ….? de Weduwe te Joure 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) 

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Jong de ….? de weduwe te Joure 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 

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

5674 29 

25-03-1908 

Jong de ….? Kapitein van de Stoomboot de Amsterdam , Een telegram en een verzoek om  te mogen varen van de haven te 

Lemmer naar de helling van de gebroeders de Boer aldaar en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 
(4) 

6867 05-02-1825 

7-C 

Jong de ….?---- Quotius J. W. Onderwerp dat de personen Jong de ….? en Hemkes ….? Als verlofgangers zich onverwijld 

moeten begeven naar Groningen,  jaar 1825 (2) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jong de ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Jong de A, Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland 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) 

8211 988-3, 7 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de A.  (WK.) te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 948/2 

24-09-1841 

Jong de A.  Predikant te Dantumawoude , hij verzoekt het tegen hem opgemaakte Procesverbaal ter zake van verzuimde 

aangifte van enz. jaar 1841 (2) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Jong de A. & zoon Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Jong de A. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

3288 2 en 3 
10-04-1833 

Jong de A. A. Beurtschipper op Heerenveen ,hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. 
verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68 

6830 18-A blz. 18 

21-01-1824 

Jong de A. B. 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) 

6101 1315 

18-12-1823 

Jong de A. E. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

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

6424 584 

02-12-1817 

Jong de A. E. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal 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) 

6426 73 

13-02-1818 

Jong de A. E.---- Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland dat Balsma Jan Roelofs is remplacant voor Jong de A. E. is overgenoomen en naar Groningen naar het depot van 

het enz. jaar 1818 (1) 

6089 1206 

28-12-1822 

Jong de A. E. 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) 

6389 98 
19-11-1814 

Jong de A. F. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 

om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van 
onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters 

het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele 

Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

8211 988-3, 38  
26-09-1839 

Jong de A. G. te Moddergat wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

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

6840 36-A  
blz. 19 

Jong de A. H. 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 



22-04-1824 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) 

6381 6 

26-02-1814 

Jong de A.---- Hof A., geboren Jong de, door de warme opwekking van Friso aan de Vriesche vrouwen en jonge dochters 

geplaatst in de Leeuwarder Courant van Woensdag 23e februari 1814 heeft het schijnt het hart van haar getroffen want zij 
kwam aanbieden een gouden beugel van eene oorijzer enz. enz. jaar 1814 (2) 

6868 21-02-1825 

18-A-4 

Jong de A. Hz. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van 

Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6868 21-02-1825 
18-A-4 

Jong de A. Hz. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van 
Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6636 139 

06-02-1815 

Jong de A. J. ---- 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) 

6840 36-A  

blz. 17 

22-04-1824 

Jong de A. J. Boer 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) 

6834 7-A blz. 3 

18-02-1824 

Jong de A. J. 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 

8280 517-11, 20v 

19-05-1840 

Jong de A. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement 
Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

5666  Jaar 1899 

akte 3 

Jong de A.---- Nieveen J.,  te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. met de stoomboot “De 

Onderneming” met Kapitein Pots A. en een verbinding  Oudelamer Sneek  met de stoomboot de “Willem III”  met Kapitein 
Jong de A. enz. jaar 1889 (3) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Jong de A. P.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in 

goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

6245 399-7 

10-05-1814 

Jong de A. S. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6246 481, 8 

06-06-1814 

Jong de A. T. 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 

Jong de A. T. 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) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Jong de A. te Damwoude, 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 )    

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Jong de A. te Ferwerd 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) 

6833 27-A, 2 

06-02-1824 

Jong de A. 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 949/6-4 Jong de A. te Leeuwarden , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: 
Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de 

drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd 

zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Jong de A. te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Jong de A. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

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

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland 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, 5 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 8 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

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



8386 949/6-4 

25-09-1841 

Jong de A. te Leeuwarden 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 

Jong de A. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Jong de A. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Jong de A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) 

Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Jong de A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. 

A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_6b 

20-07-1841 

Jong de A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. 

A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Baarderadeel 

Jong de A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwarde- 

          radeel 

Jong de A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8285 615-2, 33,1 

19-06-1840 

Jong de A. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Jong de A. 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) 

8280 526-1, 33  22-

05-1840 

Jong de A. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Jong de A. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 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 949/6 
25-09-1841 

Jong de A. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken 
zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

8285 615-2, 4-1 

19-06-1840 

Jong de A. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 

26-09-1839 

Jong de A. te Leewarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Jong de A. te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

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

enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Jong de A. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

met ca. 1000 namen (132) 

8280 526-1, 26,4 
22-05-1840 

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

Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jong de A. te Vrouwenparochie, 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) 

9187 1327 
29-08-1918 

Jong de A. Tj. Te Haskerdijken een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het behoud  van een 
uitweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend   enz. enz.  te Nijehaske  met een tekening (Blauwdruk) van de 

situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (11) 

8285 615-2, 6-3 19-
06-1840 

Jong de A. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 
Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en 

gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

Jong de A. W.  te Ferwerd  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 



         radeel uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid 

enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Jong de A. W. te Ferwerd 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) 

8285 615-2, 11-1 

19-06-1840 

Jong de A. W. te Ferwerd 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, 11-2 

19-06-1840 

Jong de A. W. te Ferwerd 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) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Jong de A. W. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 
gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 

8386 949/11 

20-09-1841 

Jong de A. W. Te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 

8386 949/11 

20-09-1841 

Jong de A. W. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

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

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 
(132) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

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

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

(132) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Jong de A. W. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten 
van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6623 109 

08-01-1814 

Jong de A. Willems---- 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) 

8280 517-11,  
34-35, 40 

19-05-1840 

Jong de A. 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) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Jong de A. Wz. e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

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

8375 708-5_11+ 
11a 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van 
Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

Jong de A. Wz. te  Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder 

als de ontvanger jaar 1841 (2) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 

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

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  
(123) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en 
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8280 526-1, 1 
22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 



andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

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

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

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

8211 988-3, 12 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Gemeente Franeker  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, 13 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

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

8211 988-3, 23 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 25 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de A. WZ. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

8386 949/21 

20-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper  van  Dranken in de 

maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

(132) 

8211 988-3, 28 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

(132) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 3 26-

09-1839 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8386 949/7 

25-09-1841 

Jong de A. Wz. Te Leeuwarden Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die 

ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken 

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

8375 708-5_1 
20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) 
de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_16 
20-07-1841 

Jong de A. Wz. Te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. 
J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 



8375 708-5_23a 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus 

Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

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

juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25 

a+b+c 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (8) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van 

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

8375 708-5_27a 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert 

Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_33a 
20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. 
P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid 

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

8375 708-5_36a 
20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_38 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. 

S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 
de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en 

Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in 
deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_7 

20-07-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en 

Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Ameland  

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar Ameland 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 

Acht- 
   karspelen 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franeker 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  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 

Hennaar- 
      deradeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden 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 
Kollumer- 

land en Nieuw  

   Kruisland 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde- 
          radeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 

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

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



8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststel- 
      lingwerf 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Opsterland  

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Smallinger- 

            land 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Tietjerkste- 

         radeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Utinge- 

         radeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Westdonge- 

        radeel 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8285 615-2,  

25, 1, 2 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

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

in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 12,1 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 Stad Franeker 

in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 27,1 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 
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) 

8285 615-2, 28 
19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 Opsterland in 

de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 33,1 
19-06-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 Utingeradeel  

in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8285 615-2, 38 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 

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

8285 615-2, 39-2 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 
Weststellingwerf 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) 

8285 615-2, 41-2 

19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 Stad Workum 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 

8285 615-2, 7 
19-06-1840 

Jong de A. Wz. 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 Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward 

in de maand Mei 1840 met  95kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8280 526-1, 27 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Grietenij 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) 



8280 526-1, 28 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland 

en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

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

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 

Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

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

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

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

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

8280 526-1, 26 

22-05-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

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

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) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken 

zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 
dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )    

8386 949/23 

20-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  

met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Jong de A. Wz. 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) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8386 949/33 

20-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

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

8386 949/12 
20-09-1841 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, 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 Franeker zijn ingevoerd.  (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 1 
19-06-1840 

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger 
van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en 

gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Jong de A. Wz. tye Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

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

8285 615-2,  

23, 1, 3 
19-06-1840 

Jong de A. Wz. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 

Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand 
Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. 

jaar 1840 (8) 

8285 615-2,  

36, 1, 2 
19-06-1840 

Jong de A. Wz. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 

Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de 
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8211 988-3, 11 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de A. Wz.. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6090 92 
29-01-1823 

Jong de A. Y.---- Sipkema J.  wonende te Langweer. Onderwerp:  een ontvangen ordonnantie ten zijne voordeele enz. stuk is 
ondertekend door Eijsinga  S. H. (Schelte Hessel) Roorda van, de Grietman van Doniawerstal en Jong de A. Y. ter ordonnantie 

van voorgaande enz. jaar 1823 (1) 

8211 983/7 

Deel 1 
24-09-1839 

Jong de A., 7 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)       



3594 Map 88-F 

1876-1878 

Jong de A.B. Fabrikant 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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Jong de Aalze Folkerts te Smallingerland 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) 

6871 22-03-1825 

11/7-C 

Jong de Aalze Folkerts vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de 

Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op 
den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2) 

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Jong de Aalzen Gjalts 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) 

9180 330-26 

17-02-1915 

Jong de Aant Met signalement Politiedienaar Oostdongeradeel, jaar 1915 (3) 

9182 285/26 
07-02-1916 

Jong de Aart Paesens Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6078 86  

23-01-1822 

Jong de Abe Fongers----Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip 

de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van Haer van Campens Nieuwland D. 
B. (Daniel Bonifacius) van der, de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur van Vriesland  

verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van 

Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes 
Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en 

verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben 

zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van 
Molkwerum  jaar 1822 (8) 

9183 922 

06-06-1916 

Jong de Abraham, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9184 699 
05-06-1917 

Jong de Abraham, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Jong de Abraham, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6026 652 
23-09-1817 

Jong de Adrianus 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 

Jong de Adrianus, 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) 

9465 Deel 2, 15 

27-02-1841 

Jong de Ǽbe Willems te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1841 (8). 

8163 106/11, 227 

30-01-1839 

Jong de Aeze Jans Ureterp Schipper, jaar 1839 

8350 184-11, 1 
23-02-1841 

Jong de Age Dirks staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der 
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   

enz. jaar 1841 (5) 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jong de Age 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)  

6050 
 

670 
17-09-1819 

Jong de Age Nuttes---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor 
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip 

gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide 

Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd 
rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, 

Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van 

bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  
Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder 

genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en 

uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7) 

6053 911 

13-12-1819 

Jong de Age Nuttes---- Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter,  Vries de Auke Aukes, Jong de Age 

Nuttes beide Visjagers te zee,  wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en 

Douwes Jan Jans beide Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. 
Onderwerp de stalling van scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5) 

6389 70 

10-11-1814 

Jong de Albert Alberts hij wordt voorgedragen voor de functie van 2e luitenant bij de 3e Comp. 8e Bataillon Landstorm enz. 

jaar 1814 (1) 

6631  1066-13 
02-09-1814 

Jong de Albert Alberts Mr. Timmerman wonende te Ureterperverlaat Onderwerp: werk aan het Frieshepaalsterverlaat, 
Handgeschreven brief met handtekening van hem zit in het dossier 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) 



6393 134 

28-02-1815 

Jong de Albert Alberts te Beetsterzwaag (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) 

6068 175  
01-03-1821 

Jong de Albert Andries---- Faber J. (Jacobus), de Grietman van Opsterland schrijft en ondertekend een brief waarin verklaard 
wordt dat Ratelaar Jacobs Cornelis te Gorredijk van beroep Scheeps Timmerknegt van een goed  en onbesproken gedrag is  dat 

hij vrijwillig van 1814 tot 1820 het vaderland heeft gediend enz. en dat zijn Stijfvader reeds boven de 80 en egte moeder boven 

de 60 jaren oud is en daarom ziet de Grietman graag dat enz. en verder verklaart de Grietman dat Hoornstra Jacobs Jans 
Gorredijk Schipper en Jong de Albert Andries Gorredijk Veerschipper allen wonende te Gorredijk lieden zijn die bekend staan 

ter goeder naam en faam enz. jaar 1821 

8214  1026/1-11 

07-10-1839 

Jong de Albert Andries te Gorredijk, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard 

van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den 
laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

6423 541G 

25-10-1817 

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) 

6303 532-kj      Jong de Albert Jans  22 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  
Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

7977 

 

153-3 

11-02-1837 

Jong de Albert Jans betreft zijn request ondertekend en een stuk dat door hem onder terugzending  wordt berigt dat hij te 

Oudehaske verblijf houdt en dat het Armbestuur hem voorlopig onderstand behoorde te verlenen doch den Diakenen hebben de 

Grietman van Schoterland te kennen gegeven dat enz. jaar 1837 (7) 

6858 13-A 

08-11-1824 

Jong de Albert Jans---- Vries de Johanes Jans te Noordwolde   wegens het niet hebben van een patent voor zijn vaartuig , maar 

hij verklaard dat de praam eigendom is van Bovenhof Dirk Martens  te Noordwolde, jaar 1824 (5) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Jong de Albert P., 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) 

6395 506 

21-05-1815 

Jong de Aldert Taedes staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van 

Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

6383 80       
23-04-1814 

Jong de Ale N. 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) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Jong de Alle Klaases 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) 

9725 Deel 2  

31-10-1893 

Jong de Ameland Kapitein op de Oberson 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 1893 (2) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Jong de Andele Klazes, 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 

Jong de Andele Klazes, 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) 

3700 25-B 

08-02-1836 

Jong de Andele Klazes, 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 (6) 

3700 25-C 

04-02-1837 

Jong de Andele Klazes, 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) 

6651  209 

01-05-1816 

Jong de Anders Pijtters---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie 
om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer 

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

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

IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en 

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

door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, 

Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes 
Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt 

Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., 

Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

6417 211 

15-05-1817 

Jong de Andries 46 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 

1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 

kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  
enz. jaar 1841 (6) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Jong de Andries E. 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) 

6241 36 

27-01-1814 

Jong de Andries Eelkes ,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, 

Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de 

weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der 
Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  

Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Kudum  hoe zij van hunne Mire Keuchenius G. (Gesuinus) 



ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt 

bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima 

R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, 

Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

6070 

 

405 

18-05-1821 

Jong de Andries Eelkes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in 

den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale 

som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2) 

8285 623-20 
22-06-1840 

Jong de Andries Jobs te Metslawier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Jong de Andries Jobs te Metslawier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

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

8285 623-21 
22-06-1840 

Jong de Andries Jobs te Metslawier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Jong de Andries Jobs te Metslawier wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; 

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

6028 810 

13-11-1817 

Jong de Andries M. 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) 

6033 276 
20-04-1818 

Jong de Andries 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,  Sneek is de laatste woonplaats voor de gevangenis 

jaar 1818 (2) 

6026 652 
23-09-1817 

Jong de Andries 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) 

6277 77-c-5 

21-01-1817 

Jong de Andries T. 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Andries,  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 548 
04-05-1918 

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

3700 10-B 

05-02-1836 

Jong de Andrijas Harmens buiten huwelijk van Jong de Harmen Lucas en Trijntje 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 1836 (5) 

3700 10-A 

06-02-1835 

Jong de Andrijas Harmens kind buiten huwelijk van Jong de Harmen Lucas en 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) 

3701 1-C 

blz. 2 

01-03-1839 

Jong de Andrijas Harmens te Doniawerstal, 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) 

3700 10-C 

01-02-1837 

Jong de Andrijas Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

3701 10-C 
05-03-1839 

Jong de Andrijas Harmens, 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) 

3699 A-10 

17-02-1834 
 

Jong de Andrijs Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Jong de Anke Johannes, 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) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Jong de Anna wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jong de Anne B., 77 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Jong de Anne B., 91 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Anne Eelkes 555 Houke? 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 340 

05-08-1817 

Jong de Anne Eelkes---- Jong de Eelke Obbes Huisman te Tjerkgaast verzoekt in een getekend request voor zijn zoon Jong de 

Anne Eelkes een plaatsvervanger mag aanstellen wegens zijn ouderdom is zijn zoon nodig op de boerderij, het betreft een 
bericht van de Minister van Binnenlandsche zaken dat hij bij request van enz. jaar 1817 (2) 

6423 536 

05-11-1817 

Jong de Anne Eelkes wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat deze heeft besloten alsnog toe 

te staan om zich te remplaceren enz. jaar 1817 (3) 

6852 19-A 
30-08-1824 

Jong de Anne Foppes Brander te Drachten 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) 



6282 737-25 

07-07-1817 

Jong de Anne H., 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) 

6868 21-02-1825 

8-A 

Jong de Anne H., Brander,  kantoor te Drachten Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo 

van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11 

6868 21-02-1825 

8-A 

Jong de Anne H., Brander,  kantoor te Drachten Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo 

van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11 

6870 12-03-1825 

23-A 

Jong de Anne Hoppes te Zuider Dragten aan de Vaart no. 155, hij wordt vermeld op de staat der aanwezige Branderijen en 

Brouwerijen in Dragten. Met vermelding van de aanwezige zaken in de fabriek enz. jaar 1825 (4) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Jong de Anne Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-22 

17-02-1915 

Jong de Anne Met signalemen PolitiedienaarLeeuwarden , jaar 1915 (4) 

9186 188 
16-01-1918 

Jong de Anne St. Johannesga Veldwachter te Schoteland , jaar 1918 (2) 

9465 Deel 2, 5 

15-06-1824 

Jong de Anne te Britswerd , Beurt en Veerdienst van Britswerd 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 1824 (8). 

9465 Deel 2, 5 

15-06-1824 

Jong de Anne te Britswerd , Beurt en Veerdienst van Britswerd 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 1824 (8). 

6251 1121 
15-11-1814 

Jong de Anne Tjerks  ----  Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de 
gemeente Meslawier  die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in vermeld wegens het informeren van het stelen 

van het schaap van Jong de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe G. Te Nijkerk En ook van de 

persoon Kooyma Johannes Jans en de verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans    enz.   Jaar 1814 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Anne uit Mildam,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Anne uit Oudehorne,  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) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Jong de Anne Wytzes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

9465 Deel 2, 82 

30-07-1859 

Jong de Anne Ymkes te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk 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 1859 (8)   

9181 1751 

06-10-1915 

Jong de Anne,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Jong de Anne, 343 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) 

6633  1415 

31-10-1814 

Jong de Antje Andries---- 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) 

6830 7-A 

20-01-1824 

Jong de Antje Barends weduwe van Aukes Jan te Warns 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) 

8356 320-3 
02-04-1841 

Jong de Antje---- Boonstra Arjen Johannes * ca. 1800 zoon van Boonstra Anne Folkerts en Jong de Antje wordt vermeld in een 
document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar 

gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

8375 716-3_1O 
22-07-1841 

Jong de Antje Jans 28-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8364 498/10, 11 

21-05-1841 

Jong de Antje Klazes namens haar zoon 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) 



3701 28-D 

07-02-1842 

Jong de Antje Rinzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van 

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

ouders en/of kinderen enz. 1842 (11) 

8011 789, 79 
05-08-1837 

Jong de Antoni Willems Ferwerd Veldwachter, jaar 1837 

9184 1031 

01-08-1917 

Jong de Antonius, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6419 287-D 
17-07-1817 

Jong de Arend 12 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van 
Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. 

Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e 

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

6853 28-A 
02-09-1824 

Jong de Arie Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, 
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 

(4) 

6026 595 
02-09-1817 

Jong de Arie 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Jong de Arie, 625 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) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Jong de Arjen Arjens, 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) 

5675 21 

31-07-1913 

Jong de Arn President N.V. Zeebad Hindeloopen, hij is 1 van de 6 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper 

ondernemer  met de stoombooot “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te 

mogen varen in het water Koudum Hindelopen enz. ook een brief met 6 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en 
woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1913 (6) 

8386 949/38 

20-09-1841 

Jong de AS. Wz. te Leeuwarden , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij 

Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als 

verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6830 18-A blz. 33 

21-01-1824 

Jong de Ate te Kimswert 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) 

9180 330-36 

17-02-1915 

Jong de Atte Met signalement Veldwachter Tietjerksteradeel, jaar 1915  (3) 

9180 1246 
05-07-1915 

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

9185 1612 

05-12-1917 

Jong de Atte, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8257  69/20, 2 
nummer 26 

20-01-1840 

Jong de Attje Wiebes te Rotserhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen enz., jaar 1840 (6) 

8308 1080-1 

31-10-1840 

Jong de Auk Jeijes een document van door hen verschuldigde Grondbelasting over 1840 invorderbaar over de eerste zes 

maanden in de Gebouwde Eigendommen, een Kennisgeving verder een door haar ondertekende brief dat haar huis bouwvallig 

is en dat zij enz. verder wordt genoemd de heer Avenhorn van G.  belast met het  enz. jaar 1840 (4) 

6064 781 
03-11-1820 

Jong de Auke Douwes Wijbinga Dedde Bienses , Hekta  Wijbee Ebeles en Jong de Auke Douwes leden der Doopsgezinde 
gemeente  en kerkenraad te Zwaagwesteinde  geven te kennen dat Bosma Albert Hendriks geordend als proponent bij de 

Vriesche Doopsgezinden  societeit  volgens akte afgegeven te Leeuwarden  17 mei 1815  en hunne kerk de enigste te  

Zwaagwesteinde is,  een dorp met 595 inwoners en zijne dienst moet waarnemen tegen een geringe jaarlijkse beloning en zij 
dus dan ook enz. enz. jaar 1820 (4) 

3701 23-C 

nrs. 9-15 
09-02-1839 

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 
enz. 1839 (13) dossier (17) 

3699 A-23 

nr. 27 

15-02-1834 

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A 

nrs. 25 - 28 

05-02-1835 

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3700 23-C 
nrs. 21 - 26 

04-02-1837 

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente 
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

6282 737-23 
07-07-1817 

Jong de Auke J., Boer 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) 

8220   1137/15 

06-11-1839 

Jong de Auke Jetses 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 Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, 
Sneek en Bolsward (17) 



9180 42 

07-01-1915 

Jong de Auke,  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) 

9187 890 

04-07-1918 

Jong de Aukje Aizes weduwe van Hazewindus J. ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), 

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

9183 756 

03-05-1916 

Jong de Aukje Aizes,  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) 

3700 28-B 
04-02-1836 

Jong de Aukje Rinzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar 
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3701 28-C 

08-02-1839 

Jong de Aukjen Rinzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de 

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

3700 28-C 

04-02-1837 

Jong de Aukjen Rinzes, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven 

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

3700 28-A 

05-02-1835 

Jong de Aukjen Rinzes, 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) 

6834 20-A 
13-02-1824 

Jong de B. B. (de jonge), Restant staten op de impost van Turf  kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 
(3) 

8356 320-9 

02-04-1841 

Jong de B. B. , Brouwer S. S., Vries de T. J en Hijlkema A. L. alle Miliciens welke ten gevolge van  enz. ter herinversitatie naar 

Leeuwarden enz. jaar 1841 (3) 

8280 514-6 
19-05-1840 

Jong de B. B. ----Brens M., Jong de B. B., Reinhart J. allen Miliciens die onder geleide van een Sergeant Groningen naar 
Leeuwarden zijn vertrokken teneide de 21e dezer voor de Militie raad enz. jaar 1840 (3) 

6856 19-A 

18-10-1824 

Jong de B. B. jr. Staat der restanten op de Impost van den Turf 1823 met de in gebreke van betaling gebleven personen, wordt 

ook over dwangbevel gesproken jaar 1824 (4) 

6851 24-A 
12-08-1824 

Jong de B. B. Kantoor Leeuwarden , Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823, jaar 
1824  (2) 

6849 23-A 

22-07-1824 

Jong de B. de jonge. . Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de B. H. , 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) 

6668 380 blz. 4 
04-10- 1817 

Jong de B. H. 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) 

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Jong de B. H. 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) 

9191 1487 
06-12-1920 

Jong de B. Hommerts Sollicitatie voor Veldwachter te  Ferwerderadeel  , jaar 1920 (5) 

5667 Jaar 1879 

akte 11 

Jong de B. J. Beurtschipper---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als 

onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar 
Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn 

de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Jong de B. J. Opsterland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de 

Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein 
Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal 

paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten 

herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

5667 15 

24-06-1879 

Jong de B. J. Sneek Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek, jaar 1879   

8364 482-1 

17-05-1841 

Jong de B. J. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 

1841 (2) 

6383 84      

23-04-1814 

Jong de B. J. te Hardegarijp 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Jong de B. S. (Zong?) te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de B. S. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

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

8386 949/12 

20-09-1841 

Jong de B. S. te Franeker , 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 Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Jong de B. S. te Franeker als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8375 708-5_4 

20-07-1841 

Jong de B. S. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) 

Grietman van Baarderadeel  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 

Franeker 

Jong de B. S. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Bolsward 

Jong de B. S. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 18 
19-06-1840 

Jong de B. S. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel 

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

verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Jong de B. S. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

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

in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 7 

19-06-1840 

Jong de B. S. te Franeker 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 Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de 

maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden enz. 
jaar 1840 (5) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Jong de B. S. te Franeker 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 
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Jong de B. S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  

G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en 
soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

9191 1487 

06-12-1920 

Jong de B. Sneek Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 9 

17-09-1839 

Jong de B. W. te Foudgum 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) 

6865 4-C 
24-01-1825 

Jong de Barteld Gerbens loteling jaar 1823  voor zig zelve bij de Nationale Militie dienende  ten einde uit hoofde van het 
overlijden van zijn vader Jong de Gerben Jans en de kost te winnen voor zijn moeder Bartels Trijntje enz. enz. verzoekt ontslag 

uit de dienst enz. jaar 1825 (3) 

8257  69/20, 2 

nummer 34 
20-01-1840 

Jong de Bartele Gerbens te Rottum 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) 

6864 52-D 
05-01-1825 

Jong de Bauke Baukes , Veenbaas te Wartena bleef in gebreke  voor de laatsten Maart 1824 de contributie ten behoeven van 
enz. enz.  hij ontvangt een dwangbevel voor verkoop maar Keimpema van  Keimpe Jans en Keimpema van Rienk Jans  beide 

schippers hebben protest tegen deze verkoop enz. enz. jaar 1825 (6) 

6845 16-A 
14-06-1824 

Jong de Bauke Baukes de jonge., een staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Leeuwarden 
,jaar 1824 (2 

8359 373-14 

17-04-1841 

Jong de Bauke Baukes komt voor in een aantekening dat hij absusivelijk naar desselfs Haarstede was teruggekeerd en naar het 

Korps 8e reg. Inf. zoude worde teruggezonden enz. jaar 1841 (4) 

8353 241/13 
00-00-1841 

Jong de Bauke Baukes, Geneeskundige verklaring  jaar 1841 (2) 

6840 19-A  

13-04-1824 

Jong de Bauke Baukes, Onderwerp;   Achterstallige Turf Impost  kantoor Leeuwarden  enz. (2) jaar 1824 

6418 248-A  
 12e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Jong de Bauke Berends te Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 

8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6247 609-L 

14-07-1814  

Jong de Bauke een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche  douaniers enz. jaar 1814 (2) totale dossier 

Douaniers (28) 

6842 12-A 

12-05-1824 

Jong de Bauke J. , Staat van restanten op den impost van Turf  te betalen accijnsen jaar 1824 (5) 

6421 388 
29-08-1817 

Jong de Bauke Jans---- Jong de Yde Jans loteling van de 1e klasse wordt vermeld in een brief van de Grietman van 
Dantumadeel die ook ondertekend in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de 

Grietman een bode heeft gestuurd  om de last der Militie ter hand te stellen maar hij was niet thuis en heeft het aan de broer 

Jong de Bauke Jans overhandigd enz. jaar 1817 (3) 

6623 109 

08-01-1814 

Jong de Bauke Jelles---- 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) 

6277 30-9 
09-01-1817 

Jong de Bauke 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Jong de Bauke Piers 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Jong de bauke Sijbes, 32 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) 

6073 619 

01-08-1821 

Jong de Bauke Tjeerds---- 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) 

6384 129 

16-6-1814 

Jong de Bauke Tjeerds---- Hooven Johan Christoffel Schout van Koudum, Jong de Bauke Tjeerds Landbouwer te Koudum  

verklaren in tegenwoordigheid van Atsma Willem Namnes Landbouwer insgelijks aldaar wonende  dat zij aan gemelde Atsma 

hebben verkocht voor de somma van 85 guldens een paard dat enz enz.  en zij ondertekenen allen dit document  enz. jaar 1814 

(1) 

5998 414 

29-04-1815 

Jong de Bauke Tjeerds---- Keuchennius Gosuinus Ontvanger der Belastingen te Koudum, de controleur der directe belastingen 

van het district Hindelopen Jorissen Jacob heeft zig begeven naar Koudum om het ontvang over te dragen aan eerstgenoemde 

en heft zig begeven  heeft hij de heer Lels Gerrit Substituut Schout geïnviteerd hem bij deze overdragt te assisteren en hebben 
zij zig begeven naar het huis van Jong de Bauke Tjeerds Herbergier in het Dorp Koudum alwaar aanwezig was de heer  

Reneman Fredrik Zacharias welkemet  de provisionele waarneming van het ontvang is belast en alles wordt overgedragen aan 

Keuchennius Gosuinus enz. dit document is ondertekend door  Lels G., Reneman F. Z., Keuchenius G. en Jorissen Jacob jaar 
1815 (6) 

6073 619 

01-08-1821 

Jong de Bauke Tjeerds---- 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) 

9465 Deel 2, 111 

21-05-1855 

Jong de Bauke, Beurt en Veerdienst van Noordwolde 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 1855 (8)   

9186 146 

06-02-1918 

Jong de Bauke, 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 

9187 890 
04-07-1918 

Jong de Bauke, 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) 

6651  209 

01-05-1816 

Jong de Baukje P.geboren Cramer---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun 
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door 

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

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

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

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

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

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

Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, 

Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

3698 B-46, 6 
10-03-1832 

Jong de Baukje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

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

3699 A-17 
08-02-1834 

 

Jong de Baukje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

8280 526-3, 2 
21-05-1840 

Jong de Beene Roelofs te AEngwirden 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 (4) 

6840 36-A  

blz. 35 
22-04-1824 

Jong de Beent T. Winkelier  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) 



6273 803-4 

17-09-1816 

Jong de Beerend Hylkes 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. enz. jaar 1816 (9) 

6380 13 nr. 44 

29-01-1814 

Jong de Benjamin Eliazar te Bolsward, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing 

van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de 
Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6044 206 

31-03-1819 

Jong de Benjamin P. , 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) 

6423 541H 

05-11-1817 

Jong de Benjamin Pieters---- Jong de Siebe Benjamins * 17-10-1798 z.v. Jong de Benjamin Pieters en Falkama Pietje 2 is zijn 

volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 61 
20-01-1840 

Jong de Berend H. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6643  753 

3e blz. van 

kolommen 
11-09-1815 

Jong de Berend Hylken en zijn huisvrouw Moed Grietje Klases staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde 

ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant 

Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6864 26/1-C  

no.  135 
07-01-1825 

Jong de Berend te Sneek   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) 

9180 818 

05-05-1915 

Jong de Berend,  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) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jong de Bote 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) 

6857 35-A 
20-10-1824 

Jong de Bote Wiebes---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met 
zijn handtekening,  hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong 

de Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks)  zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat 

genoemde bewoner    huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes 
Murk Lieuwes opgelegd, jaar 1824 (5) 

8377 751/16 

02-08-1841 

Jong de Bouke Boukes, hij staat op de lijst met militairen die  wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te dienen ( met de 

gebreken er bij vermeld ) en verdere info. Jaar 1841 (5) 

6406 175- 
1+10-11 

09-04-1816 

Jong de Bouke Jans 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) 

9187 908 

06-07-1918 

Jong de Bouke Rotterdam Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1) 

9189 1400 
28-11-1919 

Jong de Bouke Sneek Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel , jaar 1919 (2) 

9191 1547 

21-12-1920 

Jong de Bouke Sneek Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Jong de Bouke,  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) 

8197 692-23 

06-07-1839 

Jong de Bouwe Douwes het betreft zijn Paspoort wegens uit den dienst ontslagen als Milicien enz. jaar 1839 32) 

5994 1034 
23-12-1814 

Jong de Bybe, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse 
kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de C. 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6040 819 

10-11-1818 

Jong de C. C. (Claas Clazes sr) gewezen Schout , Vries de J. G.  (Jouke Gales) adjunct Schout , Poutsma Jannes, en secretaris 

van de bestaand hebbende gemeente Tjallebert geven met eerbied te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat eene 

schadevergoeding enz. alle drie genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (4) 

6041 868 

01-12-1818 

Jong de C. C. (Claas Clazes sr) gewezen Schout, Vries de J. G.  (Jouke Gales) Adjunkt  Schout tevens Poutsma J.  Secrearis der 

Gemeente Tjallebert,  Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden genoemd Greidanus J. 

J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. jaar 1818 (4) 

6416 168A 

15-04-1817 

Jong de C. C. Grietman adinterum van Aengwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de 

manspersonen voor 1794 geboren het certificaat van de Nationale Militie  te vragen om in het huwelijk te treden enz. jaar 1817 

(1) 

6830 20-C 
15-01-1824 

Jong de C. 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) 

8377 766-8 

05-08-1841 

Jong de C. J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8375 726-1 

24-07-1841 

Jong de C. J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Officier van Justitie te Sneek aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat hij is ontslagen uit de Criminele Gijzeling jaar 1841 (2) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Jong de C. J. te Bakhuizen 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) 



6383 61 

02-04-1814 

Jong de C. Jozef de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat 

der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 

het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8257  65/14 
20-01-1840 

Jong de C. M.  het betreft  een machtiging voor het ontslag van deze wees uit de kindergestichten enz. jaar 1840 (3) 

6076 911 

23-11-1821 

Jong de C. P. Ouderling, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde 

Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den 

zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er 
uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

5672 45 

18-06-1891 

Jong de C. S. te Warns met  de Stoomboot  “Prins van Oranje ”  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten 

Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met 
Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5662 29 

01-04-1885 

Jong de C. S. Warns Schip de Warns,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5664 37, 12 
01-04-1910 

Jong de C. Sneek Schip de Handels-Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Jong de C. Sneek Schip de Nijverheid III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6830 28-C 
21-01-1824 

Jong de C. staat vermeld in een door de Secrearis van de Algemeene Commissie van Liquidatie ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een teruggevraagde adviesbrief enz. jaar (3) 

5673 

 

1 t/m 8 

05-02-1900 

Jong de C. te Warns, de Veehandel I moet worden de veehandel III,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben 
geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5673 

 

23 

18-02-1900 

Jong de C. te Warns, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Onderneming IV“tot het Varen en Sleepen in 

Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

9181  2110 
08-12-1915 

Jong de Calmer,  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) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Jong de Casper Roelofs 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 Sloten enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-B        

05-01-1816 

Jong de Casper Roelofs 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 Sloten enz. jaar 1816 (3)   

6250 964 
05-10-1814 

Jong de Claas P. ---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) President Burgemeester hij 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) 

6253 16 
02-01-1815 

Jong de Claas P. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende de 
Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de 

begroting enz. jaar 1815 (4) 

5989 576 4e lijst 
26-07-1814 

Jong de Claas Pieters te IJlst 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) 

6254 129 

25-01-1815 

Jong de Claes C. ondertekend samen met de Burgemeester en andere eden van de Vroedschap van IJlst een document 

betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2) 

6251 1099 
17-11-1814 

Jong de Claes P. hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den President 
Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund Slagtvee enz. jaar 

1814 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 
17-07-1839 

Jong de Corn. J. te Bakhuizen 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  1245-8a     

1-10 
07-12-1839 

Jong de Corn’s Roels, 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) 

5664 3, 13 

20-04-1916 

Jong de Corn’s Warns/Sneek Schip de Handel en Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5985 203 

19-03-1814 

Jong de Cornelia een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement Heerenveen te 

Heerenveen, enz. jaar 1814 (2) 

5985 203 

19-03-1814 

Jong de Cornelia te Heerenveen De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich aldaar bevind. 

Jaar 1814 (2) 

6853 19-A 

02-09-1824 

Jong de Cornelis  Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824 

9725 Deel 2  

Blz. 147 
00-00-1894 

Jong de Cornelis ,  4e Regiment Vestings Artillerie 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 1894 (2) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Cornelis 168 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) 

6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Jong de Cornelis 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. 

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

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

(7) 



5990 608 

03-08-1814 

Jong de Cornelis---- 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) 

6853 42-A 
10-09-1824 

Jong de Cornelis J. 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) 

8350 173-2 

19-02-1841 

Jong de Cornelis Jans arbeider te Bolsward er wordt een dwangschrift tegen hem uitgevaardigd bij vonnis van de Regtbank tot 

eene gevangenzetting van enz. jaar 1841 (2) 

6293 136+B 
18-02-1819 

Jong de Cornelis Jarigs---- Koe de Age te Elahuizen, Jong de Cornelis Jarigs te Warns, Hornstra Albert Clases te Nijega en 
Schaper Durk Likles te Hemelum worden in qualiteit als Grietenije Raaden van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 

opgeroepen om op den 18e  februari 1819  bijlage een Resolutie Genomen bij de Grieteny Raad van  Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde op 18-02-1819 , jaar 1819 (16) 

6243 157 
04-03-1814 

Jong de Cornelis Jarigs,  ---- Bruinsma Sybrand G.  gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche,  Boer de Hidde 
Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes,  Jong de Sierd Hanzes,  Jong de Cornelis Jarigs,  Maakol Wolter 

Martens ,  Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs  Huislieden alle te Warns wonende  dat zij door de gemeente met  
excentoriale  middelen gedreigd worden en  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6628 722-B 

07-05-1814 

Jong de Cornelis Jarigs, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van Vriesland 

dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  over de jare 

1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27) 

9180 1246 

05-07-1915 

Jong de Cornelis Joh’ s,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

3622 A-7 stuk 4 

02-01-1863 

Jong de Cornelis Johannes---- 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-3 

07-12-1847 

Jong de Cornelis Johannes van beroep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE 

perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der 

Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de 
Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal 

het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken 

aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26) 

3622 A-5 
13-12-1852 

Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van 
de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma 

Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende 

landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de 
Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-

1858 dossier (24) 

3622 A-6 
23-12-1857 

Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de 
ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas 

Hijlkes, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en 

gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van 

zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24) 

6393 134 

28-02-1815 

Jong de Cornelis Lolles 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 148 

00-00-1894 

Jong de Cornelis naar de Middelandsche Zee,  4e Regiment Vestings Artillerie 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 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 152 

00-00-1894 

Jong de Cornelis naar Java, Pantser……..? 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 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 155 

00-00-1895 

Jong de Cornelis naar Zweden , Korps Pansterfort Artillerie, 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 1895 (2) 

6854 3-A 
17-09-1824 

Jong de Cornelis Sieverts Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824 

6423 541D 

17-10-1817 

Jong de Cornelis Siewerts---- Jong de Siewert Cornelis * 12-08-1795 z.v. Jong de Cornelis Siewerts en Smid Geertje Jacobs 22 

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) 

5662 49 en 17 
22-04-1886 

Jong de Cornelis Sjirks Molkwerum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5663 44  en 17 

17-04-1890 

Jong de Cornelis Sjirks Molkwerum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 142, 17 
16-04-1891 

Jong de Cornelis Sjirks Warns Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5666  Jaar 1890 

akte 5 

Jong de Cornelis Sjoerds, ----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij 

“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder jaar 
1890   

5664 A.12 

Bijlage 34 

27-04-1911 

Jong de Cornelis Sneek Schip de Handel & Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

9725 Deel 2  

Blz. 133 

00-00-1893 

Jong de Cornelis,  4e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 138 

00-00-1893 

Jong de Cornelis,  4e Regiment Vestings Artillerie 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 140 

00-00-1894 

Jong de Cornelis,  4e Regiment Vestings Artillerie 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 1894 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jong de Cornelis, 380 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) 

9187 735 
07-06-1918 

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

9725 Deel 2  

Blz. 157 
00-00-1895 

Jong de Cornelis, Korps Pansterfort Artillerie, 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 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 159 

00-00-1895 

Jong de Cornelis, Korps Pansterfort Artillerie, 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 1895 (2) 

6870 15-03-1825 

22-3-C 

Jong de Cornelis, Posthumus Jacobus Wijnandus, Nicolai Jacob en Faber Pieter Ydes Onderwerp: certificaten jaar 1825 (2) 

8375 716-3_1G 

22-07-1841 

Jong de Cornelius Minne (Minnus) 11-05-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 09 

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) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Jong de D. A. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6070 424-15         
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 8 

17-09-1839 

Jong de D. B. te Jouswier 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Jong de D. D. wonende in wijk E. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Jong de D. F. , 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 424-16         

25-05-1821 

Jong de D. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Jong de D. F. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt 

W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8379 809-5 

17-08-1841 

Jong de D. H. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (2) 

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Jong de D. H. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Jong de D. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8375 708-5_19 
20-07-1841 

Jong de D. J. te Hindelopenstaat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma A. (Age) 
Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Hindelopen en ter ordonnantie van 

dezelven Alberts J. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Jong de D. J. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8280 517-11, 2 
19-05-1840 

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

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8308 1070-8 

494-536 

28-10-1840 

Jong de D. K. de weduwe te Idaard 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) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Jong de D. K. te Belkum 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) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Jong de D. K. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Jong de D. K. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Jong de D. R. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd 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) 

8386 949/7 

25-09-1841 

Jong de D. R. 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)  Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Jong de D. R. 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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de D. R. 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) 

6073 645 

16-08-1821 

Jong de D. S. D.---- Rozendal van P. B.  de weduwe, Jong de D. S. D. en Kuiken R. G. wonende in het Bildt disponerende het 

verzoek betreffende de “ kwade Posten”  van de jare 1819 enz. enz. jaar 1821 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Bolsward 

Jong de D. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8308 1070-8 
365-407 

28-10-1840 

Jong de D. T.  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) 

6060 480 
06-07-1820 

Jong de D. T. , 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 

Jong de D. 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) 

8220   1137/13 

Blz. 1 
06-11-1839 

Jong de D. T. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van 

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 
Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en 

Bolsward (17) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Jong de D. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

(132) 

8285 615-2, 25,3 
19-06-1840 

Jong de D. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Jong de D. te Bolsward staat als uitvoerder van 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 enz. jaar 1841 (6) 

8308 1070-8 

537-579 
28-10-1840 

Jong de D. te Warga  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) 

8175 293/4, 34 

19-03-1839 

Jong de D. Y. Makkum, jaar 1839 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hindelopen 

Jong de Da….? te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen 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 
(2) Gehele provincie (122) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Jong de de weduwe & Zn. 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) 

5664 3, 10 

20-04-1916 

Jong de De weduwe S. Nijehaske Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jong de Derk Jacob 570 Ameland 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) 



6395 506 

21-05-1815 

Jong de Diemer Sjoerds staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van 

Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

9921 7 

24-10-1882 

Jong de Dirk Ages Agent van Politie 2e klasse te Bolsward  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) 

6021 212, 1-7 
09-04-1817 

Jong de Dirk Bouwes---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van 
de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het 

Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het 

schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was 
beladen naar de geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een 

vliegende storm terecht kwamen een orkaan  gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna 

Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis 
enz. jaar 1817 (4) 

6633  1465 

21-11-1814 

Jong de Dirk Dirks---- Wassenaar K. A. Schout van Sint Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat Mug Bendert Arjens door zijn overlijden is de Post van Veldwagter in Sint Jacobi Parochie vacant en Jong de 
Dirk Dirks wordt voor die post voorgedragen enz. jaar 1814 (1) 

8386 945/10 

24-09-1841 

Jong de Dirk Dirks,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2) 

6389 93 
15-11-1814 

Jong de Dirk Gabes ---- Meulen van der W. B. , Capitein,  in zijn plaats wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad bij het 5e 
Bataillon Landstorm den 1e Luitenant Jong de Dirk Gabes in zijn plaats de 2e Luitenant Velde van der U. W. en den Sergeant 

Hijlkema Sjouke Hijlkes en de Tamboer Majoor Hoekstra Jentje Eesges enz. jaar 1814 (1) 

6867 11-02-1825 6-
A 

Jong de Dirk H. Capitein op het Cofschip de Vrouw Engelina komende van Mandal in Noorwegen naar Amsterdam maar 
gestrand op Ameland beladen met Balken zoals gezegd wordt tuis behorende in Oude Pekela enz. enz. jaar 1825 (1) 

8382 869/8 

02-09-1841 

Jong de Dirk Hendriks arbeider een proces verbaal wegens het illigaal steken van Turf,  , enz.   met het vonnis jaar 1841 (dossier 

36) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Jong de Dirk J. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Dirk Jacobs 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland 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 (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jong de Dirk Reinder 67 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Jong de Dirk Reinders 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Jong de Dirk Seyers? staat vermeld in 1833 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie 

Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  

informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is 
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

6071 458 

04-06-1821 

Jong de Dirk Sybes  ---- Rosendal Piebe Berends  de weduwe ., Kuiken Rein Gautes en Jong de Dirk Sybes  een onderzoek naar 

de “ stand” van hen  hoe verre zij n.l. hunne boerderijen  ten aanzien van het financieele  meer of nminder de schade kunnen 
dragen enz. enz.  d.i.v.m. de schade  in 1819 en 1820  door het verlies van Paarden  die aan een ziekte gestorven zijn enz. enz. 

jaar 1821 (3) 

6243 155 

08-03-1814 

Jong de Dirk Sybes in kwaliteit als huurder van een Zathe en lande op het Bildt : Onderwerp het verlengen van het huurcontract 

enz. jaar 1814 (10) 

6082 494 

20-05-1822 

Jong de Dirk Sybes---- Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie 

bevinden zig  paarden  met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz. 

enz. tevens worden genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee 
geleverd en een notitie betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C.  jaar 1822 (2) 

9181 1751 

06-10-1915 

Jong de Dirk,  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) 

6850 6-A  
04-08-1824 

Jong de Djurre Y,  opziender der Jagt een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaart dat Boer de Jan 
Pieters op 6 mei j.l. is gecondenneerd egens een overtreding op de  der wet op de jagt en bij zig had zijn geweer en Hondenz. 

enz. jaar 1824 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Jong de Doede B. , 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) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Jong de Doede Brants 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, 16 

19-04-1841 

Jong de Doede Brants wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten 
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met 

vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Jong de Dooitze te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga 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 1855 (8). 

9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Jong de Dooitze te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middele1865 (8)n 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, 39 

22-11-1864 

Jong de Dooitze, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Minnertsga,  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 1864 (8) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

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

9188 81 

15-01-1919 

Jong de Douwe * Eernewoude Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1919 (3) 

6301 334-2        
04-06-1822         

Jong de Douwe ,  gebruikt een stuk land te  Westermeer de Scharkamp genaamd, komt voor op de staat  der Bezittingen 
Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 

9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Douwe 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Jong de Douwe B. te Follega 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) 

6382 40 en 41 
30-03-1814 

Jong de Douwe Bools---- Platte Jan Rienks, Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan 
een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar 

als deserteur in vermeld hij was Remplacant (plaatsvervanger) voor Jong de Douwe Bools enz. jaar 1814 (2) 

6677 316  

22-07-1818 

Jong de Douwe Bouwes, Koopman, Huis 79, 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) 

6380 13 Lijst 1v 
29-01-1814 

Jong de Douwe Dibbes te Joure, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

8225  1253-13, 3 10-

12-1839 

Jong de Douwe Fokkes te Ameland 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)  

8381 841/10-E 
26-08-1841 

Jong de Douwe Fokkes, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van 
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Douwe Gerbens 126 St. Jacobiparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

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

(7) 

6424 609 
10-12-1817 

Jong de Douwe Gerbens 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

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

8257 74/14 

19-24 

21-01-1840 

Jong de Douwe Jans zijn  nummerverwisselaar is Freijling Klaas Arijs 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) 

8096 626/20 

260 nr. 1 

28-06-1838 

Jong de Douwe Jansen Hollum Matroos op de Vriendschap, jaar 1838 

3701 16-C 

14-03-1839 

Jong de Douwe Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 

Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3580 123 
03-08-1847 

Jong de Douwe Joure Reeds †---- Borger Geeltje Heeres Joure  (Weduwe) Fokke Douwes de Jong wonende te Joure: 
Onderwerp: in een door haar ondertekend brief dat in haar eigendom het beurtveer Joure op Amsterdam en in manier zoals het 

huidige reglement en tarif enz. jaar 1847 (7) 

8220   1137/14 
06-11-1839 

Jong de Douwe K. 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 2086-13 
01-11-1840 

Jong de Douwe K. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 

1840 (1) dossier (5) 

3698 B-46, 1 
13-03-1832 

Jong de Douwe Klazen, 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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Jong de Douwe Klazes 167 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) 

8379 797-21 
14-08-1841 

Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam, ,------ Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  
Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde 

longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje 

Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij 
Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts 



Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer 

Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Douwe Pieter 485 Vrouwenbuurt 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) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

Jong de Douwe T. 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) 

9414 14 
16-01-1919 

Jong de Douwe te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente 
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1919 (1) 

5665 25-03-1881  

akte  
189 t/m 193 

Jong de Douwe te Oudega (H.O.) schipper van het Beurtschip “Hoop op Zegen “ , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking 

zal stellen een overdekt Beurtschip voor de dienst  Oudega en Kolderwolde op Sneek en Workum  , o.a. zijn handtekening 
onder een handgeschreven brief  , een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks 

aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers 

worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (8) 

6047 379 
03-06-1819 

Jong de Douwe Tjeerds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 
het  jaar 1819 (3) 

9725 Deel I   

Blz. 61 
00-00-1873 

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 66 

00-00-1874 

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 69 

00-00-1874 

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 71 

00-00-1874 

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1874 (2) 

9180 264 
06-02-1915 

Jong de Douwe,  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) 

9725 Deel I   

Blz. 78 

00-00-1875 

Jong de Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1875 (2) 

6836 33-B 

11-03-1824 

Jong de Durk E.---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans en 

Ruiter de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van Holwert 

willen ons beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Jong de Durk Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 

Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jong de Durk Pieters te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 
Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6101 1311  

16-12-1823 

Jong de Durk R. zijn weduwe te Dijken, 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) 

9921 21 

20-10-1882 

Jong de E.  Politiebeambte te Kollum 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) 

6840 36-A  
blz. 14 

22-04-1824 

Jong de E. D. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8210  958/2 211 
Bladzijde 1>> 

17-09-1839 

Jong de E. E. te Augsbuurt, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

5672 21, 22 

24-02-1981 

Jong de E. J. te Bolsward verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  gelijk een 

vergunning als Tuininga H. H. te Bolsward in (akte 21) verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij 

ondertekend een vergunning om te mogen varen  met zijn Stoomboot met de maten enz. Enz. Van Bolsward tot de Sluis 

Workum en nog meerder vaarten enz. , wordt ook vermeld in een stuk van E. J. de Jong Jaar 1891 (8) 

5672 85 
13-04-1895 

Jong de E. J. ----Tuininga H. H. en Jong de E. J. te Bolsward, gezien hun verzoek aan de Gedeputeerde Staten om deze  te 
bewerken om als nog een vergunning te verlenen voor het varen met een stoomboot lang 30 meter enz. enz. maar dat de 

vergunning niet zal worden verleend enz. jaar 1895 (8) 

8380 823-2  
20-08-1841 

Jong de E. O.  schipper te Ureterp komt voor in een schrijven van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende personen die een gratificatie ontvangen met vermelding van het bedrag  enz. jaar 1841 (4) 

6848 31-A 

12-07-1824 

Jong de E. R. Schipper op de Onrust, jaar 1824 

8199 729/5, 290 
Bladz. 40-v 

17-07-1839 

Jong de Ebele A. de Jong te Ureterp 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) 

6632 1279 
13-10-1814 

Jong de Ebele E., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt 
strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet 

worden, Jaar 1814 (3) 



6278 194-5 

20-02-1817 

Jong de Eble Ebles Koemelker te Augsbuur met (13 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie 

der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop 

van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 

(3) dossier (6) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Eelco,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9184 155 

03-02-1917 

Jong de Eeles, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6661 137 blz. 8 

19-03-1817 

Jong de Eelke Hettes 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 

Jong de Eelke Hettes, Schipper, Huis 125, 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) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Jong de Eelke Hommes 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) 

6420 359 

16-08-1817 

Jong de Eelke Obbes---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat er een request van Jong de Eelke Alles Huisman te Tjerkgaast 
om voor zijn zoon een plaatsvervanger te mogen stellen enz. jaar 1817 (2) 

6420 340 

05-08-1817 

Jong de Eelke Obbes Huisman te Tjerkgaast verzoekt in een getekend request voor zijn zoon Jong de Anne Eelkes een 

plaatsvervanger mag aanstellen wegens zijn ouderdom is zijn zoon nodig op de boerderij, het betreft een bericht van de Minister 

van Binnenlandsche zaken dat hij bij request van enz. jaar 1817 (2) 

6623 126-133 

06-01-1814 

Jong de Eelke Obbes komt ook voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan 

Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als 

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

6100  1215-24 

29-11-1823 

Jong de Eelke Obbes te Tjerkgaast, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langweer in 1823 die 

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

6633  1398 
09-11-1814 

Jong de Eelke Offes---- Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene 
Armvoogden van den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk 

elders niet verjaarde is in Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer 

Arjen Pijtters Mr. Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 

30 stuivers verdiend verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van 

Sloten enz. jaar 1814 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Jong de Eelke,  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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Jong de Eelke, 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) 

9183 1597 
06-11-1916 

Jong de Eelke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Eelke, 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) 

9185 1144 
05-09-1917 

Jong de Eelke, 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Jong de Eelke, 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 

6257 410-7 

28-04-1815 

Jong de Eelke, 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) 

8060 1244/1  

34/ 10831 

11-12-1837 

Jong de Egbert Nijmegen Schipper, jaar 1837 

6844 36-A 

04-06-1824 

Jong de Egbert Winkelier te Sneek , procesverbaal jaar 1824 (2) 

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Egbert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9725 Deel 2  

Blz. 136 

00-00-1893 

Jong de Eize, 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 1893 (2) 

6262 978-2 

13-10-1815 

Jong de Eke M. 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) 

6257 410-8 
28-04-1815 

Jong de Eke M., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 



6257 410-14 

28-04-1815 

Jong de Eke 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) 

6382 20 nr.  206 

29-03-1814 

Jong de Ekke Kestes plaatsvervanger van Jong de Roelof Keste staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 

completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, 

jaar 1814 (4) 

6833 27-A blz.13 
06-02-1824 

Jong de Ekke 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 

8199 729/5, 290 
Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Jong de Elkan S. te Bolsward 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. 31-v 

17-07-1839 

Jong de Elkan S. te Bolsward 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) 

6089 1194 blz. 26    

23-12-1822 

Jong de Elke Obbes te Tjerkgaast 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) 

6870 15-03-1825 

34-C  

Jong de Engele Piers, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland 

behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een 

document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te 
Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Engeltje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Eppe Roelf 431 Oosterwolde 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) 

6870 17-03-1825 
12-A  

Jong de Ethan Levij---- Jong de Salomon Levij & Jong de Ethan Levij Kooplieden te Bolsward, onderwerp: een declaratie jaar 
1825 (3) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Jong de Eyle R. 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) 

8081 264,341/24 

03-04-1838 

Jong de F.  Matroos op de Jonge Reintje, jaar 1838 

5664 A.10 

Bijlage 30 

27-04-1911 

Jong de F.  Nes (Ameland) Schip de Schiermonnikoog, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

6071 457 

04-06-1821 

Jong de F. A. ----Bierma H. I.. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een 

onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. 

enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  
Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  

Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4) 

5664 A.13 

Bijlage 30 
25-04-1912 

Jong de F. Ameland Schip de Schiermonnikoogt,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Jong de F. de weduwe te Joure 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 Utingeradeel  
in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (5) 

6089 1186          

21-12-1822 

Jong de F. F. ,  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) 

6099 1034 

18-10-1823    

Jong de F. G. te Broek  met 1 koe heeft begraven  en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad    enz. enz. een heel verhaal 

over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7) 

6099 1034 

18-10-1823    

Jong de F. G. te Broek  wegens 1 koe heeft begraven  en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad    enz. enz. een heel 

verhaal over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7) 

8376 

 

740/15 

29-07-1841 

Jong de F. G. Veearts te Gorredijk hij diende een declaratie in wegens reiskosten met vermelding van de plaatsen waarheen enz. 

jaar 1841 (2) 

6089 1206 

28-12-1822 

Jong de F. G. 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) 

6089 1206 

28-12-1822 

Jong de F. G. 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) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de F. J. te  Kollumerverlaat Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland 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) 

5675 37                       

11-11-1917 

Jong de F. J.----Feenstra Johannes, Beurtschipper te Oosterwolde in een door hem ondertekende brief verzoekt hij om een 

vergunning om i.p.v. met zijn zeilschip dezelfde dienstregeling met  zijn motorboot te mogen bevaren dit i.v.m. de 
houdbaarheid van de te vervoeren zuivelproducten enz. enz.  ter onersteuning zijn aanwezig de brieven van dee Coöperatieve 

Roomboter en Kaasfabriek “De Vooruitgang”te Wijnjeterp getekend door de Directeur Velde v.d. J. Y. en een brief van de 



coopratieve Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” getelkend door de Directeur Jong de F. J. beide brieven met een gedrukt 

briefhoofd gedeeltelijk in Kleur enz. jaar 1915 (7) 

6833 14-A, 7 

12-02-1824 

Jong de F. L. 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) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Jong de F. nr. 20 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8308 1070-8 

236-278 
28-10-1840 

Jong de F. P. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 5>> 

27-08-1839 

Jong de F. P. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

6833 14-A, 3 
12-02-1824 

Jong de F. R. 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Jong de F. S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Jong de F. S. ,  Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

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

6252 1186-6 

29-11-1814 

Jong de F. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

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

8045 458/6 
34/4137 

12-05-1837 

Jong de F. S. Eernewoude Schipper, jaar 1837 

6034 398 
30-05-1818 

Jong de F. S. te Wommels 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) 

6422 514 

25-10-1817 

Jong de F. T. staat vermeld in een ondertekende brief van de Gouverneur van Overijssel aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie in dienst getreden voor gemeente tot deze provincie behorende doch welke verlofpas luid op 
Sneek enz. jaar 1817 (2) 

8308 1070-8 

580-622 
28-10-1840 

Jong de F. T. te Tjerkgaast 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 14 

27-08-1839 

Jong de F. T. te Tjerkgaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is 

afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8386 949/21 
20-09-1841 

Jong de F. te Kollumer Vallaat, 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 Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de 

maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_21v 
20-07-1841 

Jong de F. te Kollumerverlaat staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de 
Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand 

juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Kollumer- 

land en Nieuw  
   Kruisland 

Jong de F. te Kollumerverlaat staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw 
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen 

van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Jong de F. 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) 

6871 28-03-1825 

31-A 

Jong de F. U. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners 

van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7) 

8045 449/1 
34/4033 

09-05-1837 

Jong de F. W. Hommerts Schipper, jaar 1837 

6395 457 
13-05-1815 

Jong de Faas W. 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) 

6401 
 

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

Jong de Fedde 1e Luitenant hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  
ondertekend door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij 

de Stedelijks Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6) 



6401 

 

871-C 

21-09-1815 

Jong de Fedde hij wordt vermeld in het document>> Blok K. (Klaas) President Burgemeester van  Harlingen ondertekent een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren 

bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1) 

6394 338 
18-04-1815 

Jong de Fedde hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die afwezig 
is als 2e Luitenant bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2) 

3622 Dossier  

A-2 

30-12-1837 

Jong de Fedde Ides wonende te Driesum, Koemelker hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het 

tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Lawerman Jacb Doedes en Ritsma Klaas ook aanwezig de 

voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs 
den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de 

pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59) 

6395 505 
22-05-1815 

Jong de Fedde staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Harlingen met 
vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Jong de Fedde 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 Harlingen   ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document 

(13) 

6404  58-3 

01-02-1816 

Jong de Fedde staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in 

de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3) 

6396 619D 

23-06-1815 

Jong de Fedde staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met 

Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

9183 1788 
18-12-1916 

Jong de Fedde Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1916 (3) 

9191 675 

01-06-1920 

Jong de Fedde, Slagersknecht te Dokkum, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes 

(Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2) 

6294 341 
13-04-1819 

Jong de Feddes---- Boer de  Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot de 
reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden ( Boer 

de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) uitmakende een 

gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, Fontein D’ k.,  Haytsma 
P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 maal hoger geweest had kunnen 

zijn als jaar 1819 (9) 

6293 231 
06-03-1819 

Jong de Feddes Cl---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson 
Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de 

Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens  enz. enz.  Scheltema N. 

E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl.  Zijn overleden enz. jaar 1819 (6) 

6009 192 
22-03-1816 

Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring worden plaatsvervanger in het vredegerecht te Hindelopen  i.p.v.  Stoffels S 
(wijlen) en Heyes J. jaar 1816 (4) 

6013 401-c 

09-07-1816  

Jong de Fekke fekkes Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement    tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6010 255 

20-04-1816 

Jong de Fekke Fekkes---- Stoffels S. en Heyes Jelle door hun overlijden zijn in hun plaats benoemd als Plaatsvervangers van de 

Vrederegter te Hindelopen de heeren Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring 

6082 453 

03-05-1822 

Jong de Fekke Fekkes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Jong de Fekke P. te Hindelopen 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) 

8257  69/20, 2 

nummer177  

20-01-1840 

Jong de Fetje Pieters 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) 

6093 339 

23-04-1823   

Jong de Feykjen Arjens,  Hij 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 

6423 541G 
25-10-1817 

Jong de Focke Alberts---- 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) 

6838 3-A 

23-03-1824 

Jong de Fokeltje Klazes---- Hoitinga Lyckle  te Tjerkwerd verzoekt kwijtscheldeing van 50 gulden betreffende memorie 

nalatenschap Jong de Fokeltje Klazes  overleden 26-08-1823 Tjerkwerd(3) jaar 1824 

3701 28-D 
07-02-1842 

Jong de Fokjen Molles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (11) 

3701 28-C 
08-02-1839 

Jong de Fokjen, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen 
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3581 11, 21, 22, 23 
27-07-1848 

Jong de Fokke Douwes † gehuwd met Geeltje Heeres---- Vijlstra Jeltje Jurjens wonende te Joure, voor zig en andere eigenaren 
van een Veerschip van Joure op Sneek  en Dijk van Jolle wonende te Joure,  voor  zijn vader Dijk van Douwe wonend te IJlst 

als eigenaar van het gedeelte veer bevaren wordende  met het tweede daarbij genoemde schip verder wordt er genoemd Borger 

Geeltje Heeres weduwe van Jong de F.  reglement en tarieven zijn ook in het dossier  enz. jaar 1848  (31) 

6869 28-02-1825 
10-A 

Jong de Fokke Ruurds ---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders beide te Oldeboorn, Onderwerp: hun 
rekwest betreffende hun kwaliteit als testamentaire Executeuren van de nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds in leven 

Huisman te Oldeboorn en op 29 mei 1824 overleden, verzoeken vrijstelling van de hun opgelegde boete wegens te laat enz. enz. 

jaar 1825 (3) 



6873 08-04-1825 

4-A 

Jong de Fokke Ruurds---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders te Oldeboorn als testamantaire 

executeurs  van de nalatenschap van  Jong de Fokke Ruurds den 29 mei 1825 te Oldeboorn overleden hij verzoeken 

kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4) 

6870 09-03-1825 
31-A 

Jong de Fokke Ruurds----Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders, Onderwerp is vrijstelling van betaling 
wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds overleden 29 mei 1824 enz. jaar 1825 (3) 

6383 62 

02-04-1814 

Jong de Fokke 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 

9183 1055 

04-07-1916 

Jong de Fokke, 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) 

9180 642 

07-04-1915 

Jong de Fokke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6424 584 

02-12-1817 

Jong de Folkert 21 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) 

8280 525-A, 2 

31-47 
16-05-1840 

Jong de Folkert Jans hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de 

ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij 
op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt 

enz. jaar 1840 (4) 

8214  1026/1-11 

07-10-1839 

Jong de Folkert Ruurds te Nijehaske, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard 

van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den 
laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

5666 1 

05-01-1905 

Jong de Foppe Nes op Ameland Veerdienst Nes  op Holwerd, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

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

5666 8 
27-09-1904 

Jong de Foppe Nes op Ameland Veerdienst Nes  op Holwerd, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6640  543 

13-06-1815 

Jong de Foppe Piers---- Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen 

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te 
Leeuwarden en  Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en 

Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3) 

6641  593 

06-07-1815 

Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema Dirk Takes erven, 
Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal \pondematen van 

elks enz. jaar 1815 (1) 

6644  810 
06-10-1815 

Jong de Foppe Piers---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd 

betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk 

Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans 
Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde 

van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7) 

6251 1092 
09-11-1814 

Jong de Foppe Piers, 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) 

9189 1244 

21-10-1919 

Jong de Foppe te Koudum, zittende  Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4) 

5666  Jaar 1904 

akte 8 

Jong de Foppe, Onderwerp: Rijksveerdenst Ameland (Nes) vasten wal (Holwerd) deelt mede in een advertentie en een brief  

door hem getekend  enz. enz. en in een advertentie de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers jaar 1904 (4) 

5666  Jaar 1905 

akte 1 

Jong de Foppe, Onderwerp: Rijksveerdenst Ameland (Nes) vasten wal (Holwerd) deelt mede in een advertentie en een brief  

door hem getekend  enz. enz. en in een advertentie de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers jaar 1905 (4) 

9185 1612 

05-12 1917 

Jong de Franke, 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) 

9134 1507 en 1545 

10-11-1883 

Jong de Frans hij is  benoemd als lid der zetters in  Workum i.p.v. Boer de Auke en een document met zijn benoeming. Tevens 

een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de benoeming aanvaard, jaar 1883 (7) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Frans, 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) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Jong de Frederik Meijerings 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) 

8225  1253-13, 7 
10-12-1839 

Jong de Frederik Nicolaus te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

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

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

6840 3-A 

15-04-1824 

Jong de Frederik R. geb. Huisum Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het 

vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het 
gedrag Jaar 1824  (6) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jong de Frederik Tijmen 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) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Jong de Fredrik Abes te Koudum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 



6380 13 nr. 69 

29-01-1814 

Jong de Fredrik Abes te Koudum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het 

Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de 

Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6871 22-03-1825 
11/5-C 

Jong de Fredrik Feyman vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale 
Infanterie 2e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart 

aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5) 

6407 198- 

1+14-15 
04-05-1816 

Jong de Fredrik Meijrings 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Jong de Fredrik R., 134 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 

Jong de Fredrik R., 79 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

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

6087 948-2 

11-10-1827 

Jong de Fredrik 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de FredrikTiemens 526 Giethoorn 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) 

6101 1311  
16-12-1823 

Jong de Freerk Reins te Teroele, 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) 

6046 307 
03-05-1819 

Jong de Freerk Sipkes---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen 
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan 

boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het 

schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 
hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat 

haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 

1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten 
huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  

zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk 

Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post 
Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en 

uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 

1819 (13)   

7991 249 bijl., 

50/8 

14-01-1837 

Jong de Freerk Y. Hindelopen Schipper, jaar 1837 

9725 Deel 2  
Blz.44 

00-00-1883 

Jong de G. ,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

5984 125, 125F-1v 
16-02-1814 

Jong de G. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses en frais 
de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4) 

6388 114  

t/m 116         

21-10-1814 

Jong de G. C. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en 

door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener 

compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft 
ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. 

enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie 

Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding 

(vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der 

compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den 

Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een 
pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant 

Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 

1814 (13) 

6418 248-b 1e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Jong de G. F. 266 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) 

6870 15-03-1825 

18-A 

Jong de G. F. van beroep Notaris te Gorredijk, wordt genoemd in een stuk dat er procesverbaal tegen hem is opgemaakt jaar 

1825 (4) 

8375 708-5_6a 
20-07-1841 

Jong de G. G. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. 
A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 

Jong de G. G. te Vrouwenparochie, 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, 



26-09-1839 aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 

(132) 

8377 766/8 

05-08-1841 

Jong de G. J. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 

overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 
plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de G. J. 11 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de  staat van 

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

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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Jong de G. K. te Berlikum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Jong de G. K. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

(132) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Jong de G. K. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

9188 570 
15-05-1919 

Jong de G. Midwolda Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919  (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Opsterland  

Jong de G. P. te Gorredijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 

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

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

4894 2306 

27-06-1899 

Jong de G. R. 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) 

8375 708-5_8a 
20-07-1841 

Jong de G. te Damwoude 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) 

6253 92 

23-01-1815 

Jong de G. wegens verven van 240 Pieken, 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) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Jong de G. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6640   539 
14-06-1815 

Jong de G. Y. 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) 

5664 162 
10 

27-02-1917 

Jong de Gabe T. Idskenhuizen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a,  10 

28-02-1918 

Jong de Gabe T. Idskenhuizen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162 

40 

27-02-1917 

Jong de Gebr. J & W. Witmarsum Schip de Wonseradeel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162 
40 

27-02-1917 

Jong de Gebr. W & J. Witmarsum Schip de Wonseradeel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a,  40 
28-02-1918 

Jong de Gebr.W & T. Witmarsum Schip de Wonseradeel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 274-a,  16 

28-02-1918 

Jong de Gebroeders  NijehaskeSchip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 12 
17-04-1913 

Jong de Gebroeders Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 27, 4 

16-04-1914 

Jong de Gebroeders Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 37, 5 
01-04-1910 

Jong de Gebroeders Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 A.5 

Bijlage 16 
27-04-1911 

Jong de Gebroeders Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.7 

Bijlage 16 

25-04-1912 

Jong de Gebroeders Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 



9921 30 

19-10-1882 

Jong de Geert Hendriks, Politiedienaar te Oudehorne 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) 

6254 181 

21-02-1815 

Jong de Geert Luijtjens , Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  een 

staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6256 338 
21-02-1815 

Jong de Geert Luijtjens ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der 
achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Geert,  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) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Jong de Gelt, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Gerben 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

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

6399 749 

31-08-1815 

Jong de Gerben Albers---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van de Gemeente Koudum  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de vrijstelling van Jong de Gerben Aelbers te Koudum 
wonende en geboren 7-12-1786 van  beroep Zeeman zoon van Albert overl. en Veer van ’t Geeske Tjeerds en de eenige zoon 

van de weduwe  en Wall van der Piebe Ulferts te Koudum wonende  zoon van Ulfert en Lykles Jaay  gehuwd en een kind van 

nberoep Varensgezel door het huwelijk in de uitzonderingen Is bij de revolutie in Frankrijk uit den dienst der Conceptie 
ontslagen  enz. jaar 1815 (2) 

6626 487  blz. 19 

07-04-1814 

Jong de Gerben Aukes 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) 

7977 137-7, 2 

08-02-1837 

Jong de Gerben Jacobs * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 

kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt 
ontslag enz. jaar 1837 (8) 

6865 4-C 

24-01-1825 

Jong de Gerben Jans---- Jong de Barteld Gerbens loteling jaar 1823  voor zig zelve bij de Nationale Militie dienende  ten einde 

uit hoofde van het overlijden van zijn vader Jong de Gerben Jans en de kost te winnen voor zijn moeder Bartels Trijntje enz. 

enz. verzoekt ontslag uit de dienst enz. jaar 1825 (3) 

8300  933/15d 

18-09-1840 

Jong de Gerben Minnes,  Dossier Procesverbaal Min. Van financien betreffende Gerben Minnes de Jong  Vleeschhouwer en 

Slachter te Oldetrijne; inhoudende o.a. Bekeuring, Procesverbaal uitspraak van het vonnis, kostenberekening, Correspondentie, 

Bevel enz. jaar 1840 (28) 

8067 296,81/15 
24-01-1838 

Jong de Gerben Ottes Leeuwarden Veerschipper Heerenveen op Leeuwarden, jaar 1838 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Gerben Pieter 484 Vrouwenbuurt 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 894-5 

09-09-1841 

Jong de Gerben Tjerks 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 207 
00-00-1899 

Jong de Gerben, Zeemilitie gaat naar gaat naarJava, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 184  00-

00-1898 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 174 
00-00-1897 

Jong de Gerlof gaat voor 6 maanden op de Haringvisserij, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 

(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 

(2) 

9725 Deel 2  
Blz. 203 

00-00-1899 

Jong de Gerlof, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 203 
00-00-1899 

Jong de Gerlof, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 187 
00-00-1898 

Jong de Gerlof, Zeemilitie gaat naar Java,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 26 
00-00-1867 

Jong de Gerlof, 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. 32 

00-00-1868 

Jong de Gerlof, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 37 

00-00-1869 

Jong de Gerlof, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1869 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 43 

00-00-1870 

Jong de Gerlof, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1870 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 191 

00-00-1899 

Jong de Gerlof, 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) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Jong de Germen A.,  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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Jong de Gerrit 299 is zijn volgnummer en Oudorp 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 248-A  

 11e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Jong de Gerrit Gabes * Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

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

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Jong de Gerrit Gabes 281  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) 

5997 307 
31-03-1815 

Jong de Gerrit Gerrits 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   74 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Jong de Gerrit Gerrits 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jong de Gerrit Gerrits te Idaarderadeel 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Gerrit Jacobs 216 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

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

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

8257  69/20, 1 

nummer 72 

20-01-1840 

Jong de Gerrit P. 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) 

6840 36-A  

blz. 50              
22-04-1824 

Jong de Gerrit P. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

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

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

6282 737-21 

07-07-1817 

Jong de Gerrit P. 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) 

9191 759 
17-06-1920 

Jong de Gerrit Politieagent te Groningen, voordracht tot Veldwachter te Westdongeradeel,  jaar 1920 (3) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Jong de Gerrit Tammes 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) 

6402 

 

922-1+ 11 

09-12-1815 

Jong de Gerrit Tammes 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) 

6867 11-02-1825 

10-A en Bijl. 

9-c 

Jong de Gerrit Tammes te Gorredijk, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de 

Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (33) 

6419 287-A 

Depot 

23-06-1817 

Jong de Gerrit wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor C. Eekhardt van het  Bat. Inft. 

Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen 

informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Depot te Groningen 
bevinden enz. jaar 1841 (2) 

8376 744-13_5 

30-07-1841 

Jong de Gerrit x Tichelaar Antje Gerrits van beroep Varensgezel te Harlingen ouders van Jong de Jan Gerrits * 05-10-1821 

Matroos an boord van het schip Susanna gevoerd door de Kapitein Dirkserd G. J. op weg naar Batavia jaar 1841  (4) 

6042  7 
08-01-1819 

Jong de Gerrit Ykes , ---- Carpentier  hij is controleuer te Koudum en wordt genoemd in een document van Autorisatie waar in 
genoemd wordt., Jong de Gerrit Ykes,   Groenhof Herre G, . Kolden de erven, Jong de Job Tietjes,  Elsinga Lammert L.,  en 

Bouma Sjoerd Broers in dit document gaat het over hun bezit in land en de aanslag daarop enz. enz. alles te Koudum  jaar 1819 

(2) 

9725 Deel 2  

Blz.51 

00-00-1884 

Jong de Gerrit,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9180 42 
07-01-1915 

Jong de Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2) 



6243 191-21 

06-03-1814 

Jong de Gerrit, 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) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Jong de Gerryt H. 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Gialt Folkers 266 Garijp 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) 

6420 367 

09-08-1817 

Jong de Gialt Volker wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting 

van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en 
nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3) 

6026 595 

02-09-1817 

Jong de Giel 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) 

9183 1306 

06-09-1916 

Jong de Gijsbert, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

8384 904/9 
13-09-1841 

Jong de Gjalt Jans, Ontslag van de dienst bij de schutterij en verandering van woonplaats van de schutter jaar 1841 (2) 

9181 1645 

03-09-1915 

Jong de Govert,  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) 

3701 38-C 
08-02-1839 

Jong de Greetje Klazes, 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) 

6856 14-B 

09-10-1824 

Jong de Gribbert Gribberts---- Bosch Jan Willem . , Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met 

zijn handtekening, onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de  G. J. 
(Gerbrand Jans) de assessor is toegezegd de post van Koster der hervormden en  schoolonderwijzer,  in tegenwoordigheid van 

Heeckeren van W. R. J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en 

Vellema A. D. Kastelein  te Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert 
Gribberts,  Germs Douwe, tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de 

provincie Groningen enz. enz.  jaar 1824 (6) 

6294 336 
06-03-1819 

Jong de Gribbert Gribberts te Hollum op het eiland Ameland , Schoolonderwijzer aldaar door zijn overlijden  is de plaats op de 
1e Klasse school vacant geworden   maar in deze ouderwetsche school  enz. enz. doch wegens de middelmatige kindigheden en 

hoge jaren enz. enz. ook de langdurige wanbetalingen van het tractement en schoolpenningen op ondewijzer en onderwijs  deze 

brief wordt geschreven en ondertekend  door Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in de Provincie Vriesland 

enz. jaar 1819  (5) 

9725 Deel 2  

Blz.52 
00-00-1884 

Jong de Gribbert naar Java,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.42 

00-00-1882 

Jong de Gribbert,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

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

9725 Deel 2 Blz.58 

00-00-1885 

Jong de Gribbert,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Jong de Grietje Douwes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

9181 1413 
06-08-1915 

Jong de Grietje Jacobs,  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) 

3700 38-C 

03-02-1837 

Jong de Grietje Klazes kind van Jong de Klaas en van 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) 

3701 1-C 

blz. 4 

01-03-1839 

Jong de Grietje Klazes te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel 

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

3698 B-38 

14-02-1832 

Jong de Grietje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3699 A-38 

14-02-1834 

 

Jong de Grietje Klazes, 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 

Jong de Grietje Klazes, 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 38-B 

02-02-1836 

Jong de Grietje Klazes, 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) 

8375 716-3_1A 

22-07-1841 

Jong de Grietje Romkes 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) 

9184 27 

08-01-1917 

Jong de Grietje, 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

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

8364 499-10- 

4 -5 - 6 
21-08-1840 

Jong de H. F.  ---- 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) 

8364 499-10-2 

08-05-1841 

Jong de H. F. ---- staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de 

verloopen jaren tot  en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de 

Raad der Stad Stavoren  en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland 
enz jaar 1841 (5) dossier (22) 

8364 499-10-1 

22-05-1841 

Jong de H. F. ---- Sueluw S. G. Namens de Raad der Stad Stavoren  ondertekend hij samen met Jong de H. F.  een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende onbetaald gebleven lijfrenten over de verlopen jaren>> Vries de Minke Heines ten wiens 
lijve de lijfrente van Vries de L. K. gevestigd , in de jare 1833 is overleden  en op deend zijnde als houder der lijfrente voor 

1822 reeds is overleden en dat zij abusief op de staten is gebragt geworden staat niet meer voorkomt, dat Durks Jantje vroeger 

als de weduwe Sijbranda D.  enz. jaar 1841 (7) 

6866 29-01-1825 

13-A 

Jong de H. G. te Leeuwarden ten diens van de gevangenis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de lijst van declaratien (6 

kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland  over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5) 

6416 130 

04-04-1817 

Jong de H. Grietman adintrim van Aengwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken dat wegens het hoge water de weg van Heerenveen naar Leeuwarden onbruikbaar is enz. jaar 1817 (2) 

6416 138 

07-04-1817 

Jong de H. Grietman adintrim van Aengwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende registers 

van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6384 19 

26-05-1814 

Jong de H. H. , 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de H. H. 24 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) 

6623 122 

06-01-1814 

Jong de H. H.---- 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) 

6244 295 
05-04-1814 

Jong de H. H. 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 3>> 

27-08-1839 

Jong de H. H. te Molkwerum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

4207 2 t/m 15 

04-08-1884 

Jong de H. H. Wethouder van Wonseradeel ondertekend een stuk, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een 

geschil tussen de Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van 
twee gemeente Veldwachters  jaar  1884 (26) 

6416 112 

28-03-1817 

Jong de H. IJ. ondertekend ter Ordonnantie>> Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6416 115C 
27-03-1817 

Jong de H. IJ. ondertekend ter Ordonnantie>> Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal betreft de 
25e dezer maand ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6420 359 

16-08-1817 

Jong de H. IJ. ondertekend ter Ordonnantie>> Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat er een request van Jong de Eelke Alles Huisman 
te Tjerkgaast om voor zijn zoon een plaatsvervanger te mogen stellen enz. jaar 1817 (2) 

6255 265-4 

13-03-1815 

  

Jong de H. J. Hij tekend als lid van de Commissie tot instandhouding den Bruggen van den dorpe Molkwerum van welke men 

zoveel Eilanden kon noemen waardoor er veel bruggen nodig waren Onderwerp: een request  om het onderhoudwelke personen 

welke bruggen onderhouden met naam van de persoon (59 inwoners) enz. jaar 1815 (8) dossier (10) 

8348 142/15 

00-00-1841 

Jong de H. J. Slagter te Sneek Rekwest, ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841 ( 7) 

6640   539 

14-06-1815 

Jong de H. J. 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) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Jong de H. J. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de H. J. te Finkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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



8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Jong de H. J. te Finkum 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) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Jong de H. J. te Finkum, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Jong de H. J. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 
17-07-1839 

Jong de H. J. te Stiens 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 722-3 

23-07-1841 

Jong de H. L.  Ontvanger der Registratie staat vermeld in een door de Gouverneur van Drente ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1841 (2) 

8257  69/20, 3 
nummer 33 

20-01-1840 

Jong de H. L. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6833 27-A, 3 
06-02-1824 

Jong de H. L. 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 

9188  570 

15-05-1919 

Jong de H. Leeuwarden Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4) 

9187 908 

06-07-1918 

Jong de H. Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  teKollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1) 

6412 388 

22-11-1816 

Jong de H. M. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te 
verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3) 

5711 27-b 

31-01-1900 

Jong de H. Murmerwoude, deel 1 Overtreding geconstateerd door  de Brugwachter van Koetille , 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  (1) 

5711 27-c 

14-02-1900 

Jong de H. Murmerwoude, deel 2 Overtreding geconstateerd door  de Brugwachter van Koetille, 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   (1) 

5711 27-d 

28-02-1900 

Jong de H. Murmerwoude, deel 3 Overtreding geconstateerd door  de Brugwachter van Koetille , 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  (1) 

5711 8 
04-09-1899 

Jong de H. Onderwerp: overtreding invordering van Rechten op het kanaal Harlingen Leeuwarden Dokkum NieuweZijlen, 
Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 

weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899  (2) dossier (…) 

9180 149 
18-01-1915 

Jong de H. Opeinde Zijn benoeming als Veldwachter, jaar 1915 (3) 

6683 2 deel 1 

Blz. 12 
04-01-1819 

Jong de H. Oud Ouderling te Meppel, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Drente 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) 

8045 458/8 
34/4139 

12-05-1837 

Jong de H. R. Joure Beurtschipper, jaar 1837 

8379 797-3 
14-08-1841 

Jong de H. S. Oudehaske 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) 

8308 1070-8 

236-278 
28-10-1840 

Jong de H. S. te Lutkewierum 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 7 

27-08-1839 

Jong de H. S. te Rien 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) 

6080 283 
20-03-1822 

Jong de H. T. ---- 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) 

6830 18-A blz. 6 
21-01-1824 

Jong de H. T. 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) 

8280 517-11,  

34-35, 39 

19-05-1840 

Jong de H. T. 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 Ureterp in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Jong de H. te Baard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 

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



Baarderadeel (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, 4-2 

19-06-1840 

Jong de H. te Baard wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 

als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de H. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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

9414 133 

14-09-1914 

Jong de H. te Drachten hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij 

zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de H. te Joure is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Jong de H. te Joure staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) 

Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Jong de H. te Joure staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 10 
19-06-1840 

Jong de H. te Joure 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 Doniawerstal in de 

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

verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Jong de H. te Joure 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 

Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/29 

20-09-1841 

Jong de H. te Joure, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 

de Grietenij Rauwerderhem als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

9414 133 

14-09-1914 

Jong de H. te Opeinde hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen 

worden beedigd enz. jaar 1914 (1) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de H. W. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 

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

(5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Jong de H. 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) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Jong de H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

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

over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen 

(69) 

5667 Jaar 1880 
akte 10 blad 9  

Jong de H.? C., Logementhouder,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  

aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6382 79 nr. 79 
31-03-1814 

Jong de H’k, 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) 

9181 1406 

03-08-1915 

Jong de Haaije onbezoldigd dienaar der politie en veldwachter , hij heeft zich herhaalderlijk schuldig gemaakt aan misbruik van 

sterke drank en daardoor zijn taak niet kan verrichten en zijn aanstelling wordt ingetrokken (ook aanwezig zijn aanstelling van  
12 september 1914 , jaar 1915 (3) 

6422 499 

17-10-1817 

Jong de Haije M. staat vermeld in een door Lijcklama a Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige 
Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie, wanneer voornoemde uit den 

dienst is getreden en om welke reden. enz. jaar 1817 (6) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Jong de Haije Michiels 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) 

6402 
 

922-1+ 11 
09-12-1815 

Jong de Haije Michiels 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) 

6627 673 
05-05-1814   

Jong de Haitse Aitses, Ondertekend mede als Lid van de Kerkenraad en mede de Gecommitteerden van de Hervormde 
Gemeente van Molkwerum 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) 

8257  69/20, 1 
nummer 22 

Jong de Hamke 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 



20-01-1840 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) 

5711  30 

19-01-1900 

Jong de Hans (48 jaar) Murmerwoude Overtreding Schip de Dokkum I geconstateerd door  de Brugwachter van Koetille onder 

Midlum Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en 
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (4) 

6303 532-m 

04-11-1823 

Jong de Hans Jan 16 jaar hij staat vermeld op een document  van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te 

Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6857 35-A 
20-10-1824 

Jong de Hans Lieuwes, ---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met 
zijn handtekening,  hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong 

de Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks)  zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat 

genoemde bewoner    huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes 
Murk Lieuwes opgelegd, jaar 1824 (5) 

5711 21-a 

19-07-1900 

Jong de Hans Murmerwoude Schip de Dokkum I Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op 

een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

9181 1751 
06-10-1915 

Jong de Hans,  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) 

9183 1597 

06-11-1916 

Jong de Hans, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

5673 
 

111 
Blz.  7 

22-03-1900 

Jong de Hans. te Murmerwoude,  een verklaring (1e)  van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door Witteveen J. N. als 
waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot “Dokkum I” geen 

vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (2) 

5673 
 

111 
Blz.  8 

29-03-1900 

Jong de Hans. te Murmerwoude,  een verklaring (2e) van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door Witteveen J. N. als 
waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot “Dokkum I” geen 

vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (2) 

6418 248-A  

1e blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Jong de Haring Piers * Hommerts 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 255-B 
01-06-1817 

Jong de Haring Piers 478 Hommerts is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

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

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

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Jong de Haring Piers 534 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 
met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 

en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-b 3e bat 

3e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Jong de Haring Piers 534 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

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

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

6418 248-E 

3e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Jong de Haring Piers 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) 

6406 175-1+8-9 
09-04-1816 

Jong de Harke 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) 

9725 Deel 2  

27-02-1880 

Jong de Harlingen Kapitein op de Elisabeth 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 1880 (2) 

9725 Deel 2  
05-05-1898 

Jong de Harlingen Kapitein op de Moud Cassel 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 1898 (2) 

8257  69/20, 3 
nummer 5 

20-01-1840 

Jong de Harm F, de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van 
de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 
18-07-1839 

Jong de Harm Harms 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) 

6100  1215-9 

29-11-1823 

Jong de Harman Tjerks,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 1824 

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

9183 1041 
26-06-1916 

Jong de Harmen  * 16 april 1890 NesVeldwachter te Leeuwarden, jaar 1916 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jong de Harmen Franzes te Schoterland 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jong de Harmen G., 138 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 

Jong de Harmen G., 257 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 



Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

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) 

6855 14-A 
05-10-1824 

Jong de Harmen Gerrits Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun 
tractement. Jaar 1824 (2) 

6872 31-03-1825 

16-C 

Jong de Harmen Gerrits 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 

Jong de Harmen Gerrits 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) 

6285 1247- 37 

18-12-1817 

Jong de Harmen H. ,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) 

9126 1043-32 

1879/1880 

Jong de Harmen J. Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Jong de Harmen Jacobs, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 

beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

3700 10-C 
01-02-1837 

Jong de Harmen Lucas buiten echtelijk kind van 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) 

3699 A-10 
17-02-1834 

 

Jong de Harmen Lucas, 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 

Jong de Harmen Lucas, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)) 

3700 10-B 

05-02-1836 

Jong de Harmen Lucas, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5) 

3701 10-C 

05-03-1839 

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) 

9180 330-38 

17-02-1915 

Jong de Harmen Met signalement Politiedienaar Westdongeradeel, jaar 1915 (3) 

8376 

 

739/4 

28-07-1841 

Jong de Harmen Roelofs---- Feddema Pieter Feddes Veehouder te St. Johannesga en Boersma Koop Veehouder te St. 

Johannesga en Jong de Harmen Roelofs Veehouder te Rotserhaule zij worden voorgedragen voor de functie van Veeschatter te 
St. Johannesga jaar 1841 (1) 

9465 Deel 2, 92 

15-04-1857 

Jong de Harmen te Sloten, Beurt en Veerdienst van Sloten 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 1857 (8). 

6830 18-A blz. 42 

21-01-1824 

Jong de Harmen 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) 

6378 33 

08-12-1813 

Jong de Harmen Thijsses * 1794 te Tjalleberd wonende hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich 

vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden  ter verdediging van het 
Vaderland jaar 1813 (2) 

6089 1194 blz. 10      

23-12-1822 

Jong de Harmen Tjerks Huisman te Grouw 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 95-12 
25-01-1822 

Jong de Harmen Tjerks Huisman te Grouw, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Grouw enz. enz. jaar 1822 (1) 

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Harmen,  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) 

9191 759 
17-06-1920 

Jong de Harmen, 30 jaar. Politieagent te Leeuwarden benoemd tot Veldwachter te Westdongeradeel,  jaar 1920 ( 5) 

9187 1341 

06-09-1918 

Jong de Harmen, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6858 14-A 

08-11-1824 

Jong de Haye Machiels,  Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd 

met  Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6) 

9187 890 
04-07-1918 

Jong de Hedde, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Hein Klazes 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Hein Klazes 72 Sexbierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Heitze Wopkes 287 Hommertys 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) 

5564 37 
16-04-1903 

Jong de Hemke OudebildtzijlOpenbare middelen Tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. 
L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918 



8225  1245-8b    

1-10 

07-12-1839 

Jong de Henderkien dochter van Sijtske Hendriks de Jong 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) 

6853 41-C 

08-09-1824 

Jong de Hendricus Obbes geb. 1773, de staat  betrekkelijk de niet inschrijving militie door hem, met ouders, wat hij gedaan 

heeft enz, enz. jaar 1824 (3) 

8178  344/7 

02-04-1839 

Jong de Hendrik  geboren 22-07-1814 Tiel Is veroordeeld tot den Doodstraf met den Kogel maar enz. jaar 1839 (7) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Hendrik 137 is zijn volgnummer en Vianen 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) 

9465 Deel 2, 3 
29-12-1856 

Jong de Hendrik D. te Beers , Beurt en Veerdienst van Jellum en Beers naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register 
van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

9465 Deel 2, 3 

29-12-1856 

Jong de Hendrik D. te Beers , Beurt en Veerdienst van Jellum en Beers 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 1856 (8). 

9180 1054 

05-06-1915 

Jong de Hendrik gehuwd met Postma Hendrikje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 
jaar 1915 (3) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Jong de Hendrik Hendriks 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) 

6636  148 

5e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jong de Hendrik 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Hendrik Hijlkes 332  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) 

6257 410-13 
28-04-1815 

Jong de Hendrik I?. 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) 

8257  69/20, 1 
nummer 92 

20-01-1840 

Jong de Hendrik 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Jong de Hendrik Jelles Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jong de Hendrik Jurjens 312 Oudebildtzijl 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Jong de Hendrik K. 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) 

5666 10 
30-04-1914 

Jong de Hendrik Leeuwarden Stuurman Dienst Dokkum, Kollum en Dokkum Leeuwarden , Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-

1918Dossier (5) 

6419 301 

18-07-1817 

Jong de Hendrik Lieuwkes---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse 
Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  

van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft 

laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens 
werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en 

ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende 

getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes 
Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren 

en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene 
zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., 

Andrea G.    jaar 1817 (9) 

6636  148 

6e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jong de Hendrik Roelofs met zijn 3 zonen 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) 



6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Jong de 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) 

8356 303-22, 7             
25-03-1841 

Jong de Hendrik Taedes te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de 
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de 

voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in 

de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

9182 24 
06-01-1916 

Jong de Hendrik te Dokkum,  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) 

9180 264 
06-02-1915 

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

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Hendrik,  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) 

9182 605 
05-04-1916 

Jong de Hendrik,  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) 

5665 01-02-1881  

akte  
99 t/m 105 

Jong de Hendrik,---- Douma Bauke, Berkenpas Abraham, Swart Ale, Jong de Hendrik, Schippers wonende te Menaldum , 

Onderwerp:  o.a. een aankondiging van hun dienst met drie schepen van  Menaldum op  Leeuwarden en Franeker , wat ook in 
een advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier)  staat aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en 

de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (9) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Hendrik, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Hendrik, 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) 

5666  Jaar 1914 

akte 10 

Jong de Hendrik, Stuurman wonende te Leeuwarden  maakt bekend een Motorbootdienst van Dokkum naar Leeuwarden enz.  

ingaande 20 April 1914 in een  door hem ondertekende brief dat dit vervoer zal geschieden  met de Motorboot de “Tijdgeest”  
voor 15 personen en Vrachtgoederen ook aanwezig een Advertentieeen folder en enz. jaar 1914 (5) 

9189 997 

27-08-1919 

Jong de Hendrik, Veehouder ge. 25-04-1890 Ureterp, verzoekt aanstelling als Veldwachter aldaar. Jaar 1919 (1) 

9180 42 
07-01-1915 

Jong de Hendrika,  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) 

8257  69/20, 2 

nummer 85 
20-01-1840 

Jong de Hendrikje Geerts te St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

3698 A-2 

07-10-1828 

Jong de Hendrikus Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid te Veenhuizen. jaar 1828 (5) 

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Hendrikus, 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) 

6857 6-C 

21-10-1824 

Jong de Henricus Obbers welke mening hij ook mag hebben , hij moest wel verpligt in dienst jaar 1824 (3) 

5664 50 

17-09-1903 

Jong de Hermanus Lutkewierum Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6840 36-A  

blz. 33 

22-04-1824 

Jong de Hermen T?. 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) 

6624 216 

29-01-1814 

Jong de Hero Yskes---- Boersma K. J. (Klaas Jans) van beroep Huisman te Kornjum Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het 

waarnemen van de functie van de Schout Ypey E. van de Gemeente Jelzum bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero Yskes 

fungerend Secretaris wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6624 214 

26-01-1814 

Jong de Hero Yskes---- Sijbrandi R. (Ruurd) Huisman te Wirdum Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van 

de functie van de Schout Palsma A. H. (Andle Hendriks) van de Gemeente Wirdum  bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero 

Yskes fungerend Griffier wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

8268 253/9, 211 
12-03-1840 

Jong de Hessel Ebes Oldeboorn Schipper, jaar 1840 

6293 137  

10-02-1819 

Jong de Hessel H. ---- 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) 

6669 415-g 
29-10-1817 

Jong de Hessel H. Lid van de Raad van Stavoren ( is zedert langen tijd uit hoofde deszelfs slecht gedrag uit de vergadering 
gesloten) 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) 

6256 369 

20-04-1815 

Jong de Hessel Hessels ---- 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 

Jong de Hessel Hessels ----, 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) 



6830 25-C+26-C 

21-01-1824 

Jong de Hessel Hessels te Stavoren staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant 4e Regiment IBat 

Artillerie  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij is ingelijfd te enz. en dat zijn plaatsvervanger 

voor de 2e maal is gedeserteerdjaar 1841 (10) 

6646  957 lijst 6 
20-12-1815 

Jong de Hessel Hessels 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 

Jong de Hessel Hessels 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)   

6250 994 

08-10-1814  

Jong de Hessel hij ondertekend als lid van de Vroedschap der Stad Stavor een document betreffende ---- Wielstra Koert Eilerts, 

hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft 
doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en 

hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper 

maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een 
winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje 

heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814 

6244 302   
25-03-1814 

Jong de Hessel Hij ondertekend een aantal documenten van 20-09-1813 met als onderwerp:  een invordering van het bedrag van 
7922 fr. 68 c.  genoemd Stavoren en Sneek enz. enz. jaar 1814 (7) 

6249 

 

857 

02-08-1814 

Jong de Hessel ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document,  Pietersen H. R. hij ondertekend 

samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren  een Rekwest aan de Heer Commissaris in het 

Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een 
bijgaand document jaar 1814 (6) 

6249 

 

866 

15-08-1814 

Jong de Hessel 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 

Jong de Hessel---- 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) 

8359 376-7 

17-04-1841 

Jong de Hessel Secretaris der Stad Stavoren er wordt door de Ontvanger van Stavoren wordt verzocht om voornoemde op te 

dragen als vervanger voor zijn verlof van 14 dagen enz. jaar 1841 (3) 

8350 175/27-4 

21-02-1841 

Jong de Hessel Simons Secretaris wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert en aanhorige 
Zeedijken  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

8225  1253-13,18  

10-12-1839 

Jong de Hessel Sjoerds te Hennaarderadeel 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) 

8379 815-20 blz 35 
19-08-1841 

Jong de Hessel Timons te Stavoren, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz.  ,  
jaar 1841 (3) 

9187 1475 

05-10-1918 

Jong de Hessel, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Jong de Hierke te Oosterwierum wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle 
Dronrijp jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8225  1253-13, 16 

10-12-1839 

Jong de Hijlke te Haskerland 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) 

6270 538 
21-06-1816  

Jong de Hiltje Jelles---- 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)     

9182 243 

01-02-1916 

Jong de Hinke te Workum 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) 

6247 666 

00-07-1814  

Jong de Hittje Jelles----  Postma Evert van beroep Deurwaarder  te Leeuwarden dat hij als man en  voogd over zijn huisvrouw 

Jong de Hittje Jelles ten laste van de Stad  Stavoren  2 lijfrentebrieven waarvan de ene gepasseerd 25-10-1786 groot 1000 

guldens tegen 7 % rente s’jaars en de ander gepasseerd 18-11-1794 groot 500 gulden  tegen 7 % s’jaars en de renten betaald zijn 
tot 1810 maar daarna geen betalingen meer  gedaan zijn en hij met zijn talrijk gezin deze inkomsten enz. enz.jaar   1814  (4) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 

18-07-1839 

Jong de Hnedrik Hendriks 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) 

8375 716-3_2a 

22-07-1841 

Jong de Hobbe Siebes Haskerland is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van 

naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3B 

22-07-184 1 

Jong de Hobbe Siebes Sneek is de plaats van waar opgezonden en Haskerland 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Jong de Hobbe,  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) 



5997 307 

31-03-1815 

Jong de Hoite R. 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  158 

5993 958-A 
26-11-1814 

Jong de Hoite Riekeles  ---- 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Jong de Hoite Riekeles 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    158 

5993 958-C/3 
26-11-1814 

Jong de Hoite Rykeles 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) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Jong de Holle L. 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 1_R. 

22-10-1814 

Jong de Holle 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) 

6277 30-13 
09-01-1817 

Jong de Homme E. 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) 

6854 13-A 

23-09-1824 

Jong de Hote  te SneekEen handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1824 (3) 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jong de Hotze  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) 

6857 21-A 

20-10-1824 

 

Jong de Hotze, Kramer van beroep te Sneek een transactie ter voorkoming van een vervolging,   jaar 1824 (4) 

9191 675 

01-06-1920 

Jong de Hotze, Timmerman te Lemmer, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes 

(Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2) 

6026 595 
02-09-1817 

Jong de Huig (de erven) staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten 
van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Jong de Hylke 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) 

8386 949/8 
20-09-1841 

Jong de Hz. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  

Jaar 1841  (3 )    

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 
17-09-1839 

Jong de I.. W. 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Igge,  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) 

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

Jong de IJ 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 

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

Bolsward (17) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Jong de IJ J. te Oldeboorn 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) 

6422 458 3e 
Bataillon 

06-10-1817 

Jong de IJ. G. Hemelumer Oldphaert heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van 
een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein 

Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal 
paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten 

herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

8308 1070-8 

322-364 
28-10-1840 

Jong de IJ. 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) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

Jong de IJ. O. weduwe Otter J. W. te Oosterzee 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de IJ. R. 27 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de IJ. R. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Hemelumer Oldeferd 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) 

8280  517-11, 46  
19-05-1840 

Jong de IJ. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  

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

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Jong de IJ. W. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten 
van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6424 609 
10-12-1817 

Jong de IJde Jans 32 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6383 92    

23-04-1814 

Jong de IJke Jochums te Driesum 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

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

6395 457 

13-05-1815 

Jong de IJnze H. te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 

vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de IJpe Rindses 279 Gordijk 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Jong de IJsbrand Sjoerd 105 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) 

6046 328-30v 

11-05-1819 

Jong de Ike Ikes Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij 

Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, 

Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6422 452 + F 
02-10-1817 

Jong de Imke Molles---- Helmrich C. F.  Officier van gezondheid van het Militaire Hospitaal te Groningen certificeerd dat Jong 
de Imke Molles oud 19 jaar geboren te Gordijk met Hoofdzeer alhier is behandeld enz. jaar 1817 (2) 

6422 476 

14-10-1817 

Jong de Imke Nolles---- Sijtsema E. Assessor van Opsterland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat de persoon van Lageveen Meine loteling der 1e klasse getrokken heeft no. 36 welke moet 
optreden voor de afgekeurde Jong de Imke Nolles enz. jaar 1817 (1) 

6856 5-A 

14-10-1824 

Jong de Isaac Mozes te Leeuwarden , hij verkeert in armoedige omstandigheden  maar schrijft een request dat hij zijn kost wint 

met de verkoop van Joodekoekjes en zijn vrouw drijft handel in bontgoed en dat ze van degelijk gedrag zijn enz. jaar 1824 (3) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Jong de Isaac, 512 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) 

6866 30-01-1825 
4-A 

Jong de Isak Mozes te Leeuwarden hij ontvangt van Zijne Majesteit een gratificatie van 35 gulden enz. jaar 1825 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Iske Tomas 93 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

3699 A-25 

14-02-1834 

Jong de Iskje Andele, 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 

Jong de Iskje Andeles, 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) 

8384 915/7 
15-09-1841 

Jong de Israel (de weduwe) Slachteresse een proces verbaal wegens een geslacht Kalf enz. enz. jaar 1841 (2) 

6830 7-A 

20-01-1824 

Jong de Israel te Bolsward 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) 

6830 18-A blz. 23 
21-01-1824 

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

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

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

6683 23 Jong de Israel Yzaks te Bolsward, onderwerp: Loterijen jaar 1819 ( 1) 



6869 28-02-1825 

2-A 

Jong de Izak Mozes wonende te Leeuwarden, Onderwerp een aan hem door zijne Majesteit verleende gratificatie van f. 35 enz. 

jaar 1825 (2) 

9189 716 

20-06-1919 

Jong de J  te Oudeschoot benoemd tot  Agent van Politie te Zaandam  jaar 1919 (1) 

9725 Deel 2  
26-01-1894 

Jong de J.  Kapitein op de Oberon 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 1871 (2) 

5673 
 

6 
23-02-1899 

Jong de J.  te Bolsward, een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Assistent“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland 
waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1) 

9188 371 

25-03-1919 

Jong de J.  Veldwachter te Oudeschoot een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij ontslag vraagt wegens de 

functie van Agent van Politie te Zaandam, en zijn eervol ontslag,   jaar 1919 (3)  

6254 140-A blz.16 
17-01-1815 

Jong de J. (Dominee) betaald jaarlijks fl.  enz.uit een Huis bij Cammingahorn 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 (2) dossier (60) 

6039 732 

01-10-1818 

Jong de J. (Jan) Predikant te Surhuisterveen Onderwerp; Beroeping door de kerkeraad van Hervormde Predikanten jaar 1818 (2) 

6424 584 
02-12-1817 

Jong de J. 5 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) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Jong de J. A. 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) 

8308 1070-8 

494-536 

28-10-1840 

Jong de J. A. te Friens 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 13 

27-08-1839 

Jong de J. A. te Friens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 11 

27-08-1839 

Jong de J. A. te Nijland 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) 

6077 1015 
18-12-1821 

Jong de J. A., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan 
Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze 

overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op 

uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. 
jaar 1821 (9) 

9180 1030 

01-06-1915 

Jong de J. Agent van Politie te Leeuwarden Zijn sollicitatie als Veldwachter, jaar 1915 (3) 

6071 457 
04-06-1821 

Jong de J. B.---- Bierma H. I.. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een 
onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. 

enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  

Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  
Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Jong de J. B. 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) 

8379 809-5 

17-08-1841 

Jong de J. C. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (2) 

8257  77/4, 6 
22-01-1840 

Jong de J. D. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Heerenveen wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen 
enz. jaar 1840 (4) 

5664 29, 13 

16-04-1903 

Jong de J. D. Sneek Schip de Noord Holland I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 13 
16-04-1903 

Jong de J. D. Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 13 

16-04-1903 

Jong de J. D. Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8214  1027/16 
bl. 3 nr. 472 

07-10-1839 

Jong de J. D. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Jong de J. de weduwe te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg 
en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Jong de J. de weduwe te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg 
en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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



6243 191-18 

06-03-1814 

Jong de J. de weduwePOstma H. G. , 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) 

5675 55 

07-11-1917 

Jong de J. E. directeur  van U Twijnstra ´s Oliefabrieken te Akkrum verzoekt in een door hem  getekende brief  (met gedrukt 

Briefhoofd) om met drie motorboten  en wel de Anna Maria, de Industrie I en II  uit de omgeving van Wijnjeterp hout te halen 

en  te mogen varen via enz. enz.  met de correspondentie en verleende vergunning betreffende de aanvraag jaar 1917 (5) 

9184 1028 
06-08-1917 

Jong de J. E. te Akkrum een   brief met de handtekening van hem onderwerp; hij  neemt ontslag als Lid College van Zetters 
Belasting  te Utingeradeel zijn opvolger is Oedsma Durk Tjeerds jaar 1917 (5) 

6628  825 blz. 3 

23-05-1814 

Jong de J. 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) 

8280 517-11,  
34-35, 39 

19-05-1840 

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

kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

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

6632  1307 

19-10-1814 

Jong de J. F.---- Postmus K. J.  het betreft een ontvangen request  van de Kerkvoogden van Offingawier zich beklagende over 

voornoemde Schoolonderwijzer en verzoekende dat Jong de J. F.  mogte worden benoemd want dat Postmus alhier benoemd is 

geweest maar nu te Oosthem beroepen zijn is deze functie vacant enz. jaar 1814 (4) 

9184 427 

05-04-1917 

Jong de J. G. te Ureterp wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 

(2) 

9186 73 

15-01-1918 

Jong de J. G. Ureterp Veldwachter te Opsterland , jaar 1918 (3) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Jong de J. H. staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele 

Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en 

aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

8386 949/28 
20-09-1841 

Jong de J. H. te Terwispel, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 

Jaar 1841 (3) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Jong de J. H., Winkelier 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) 

6383 85      

23-04-1814 

Jong de J. in Qtt 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) 

8308 1070-8 

1-20 
28-10-1840 

Jong de J. 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) 

8386 949/10 
20-09-1841 

Jong de J. J.  te Idskenhuizen de weduwe, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit 
andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  

met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

6424 609 

10-12-1817 

Jong de J. J. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat 

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

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

8280 526-1, 10 
22-05-1840 

Jong de J. J. de weduwe te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent 

billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle 
gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Jong de J. J. de weduwe te Idskenhuizen staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de 

Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8386 949/10 

20-09-1841 

Jong de J. J. de weduwe te Idskenhuizen, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit 

andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  
met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de J. J. de weduwe te Idskenhuizen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 

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

ca. 1000 namen (132) 

8201 785/9 Blz.  

4 midden 
07-05-1839 

Jong de J. J. Kapitein is met zijn schip de Diana op 1 Mei vanuit Cardiff vertrokken naar Rotterdam, staat vermeld op het 

document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en 
land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Jong de J. J. te Blessum 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) 



8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de J. J. te Dragten 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) 

6645  896 
08-11-1815 

Jong de J. J. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd 

enz. jaar 1815 (4) 

8285 615-2, 28 

19-06-1840 

Jong de J. K.  te Terwispel wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Jong de J. K. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8211 988-3, 28 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de J. K?. te Terwispel  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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Jong de J. Kz.  de weduwe staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de 

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

enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Jong de J. Kz. De weduwe te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 
17-07-1839 

Jong de J. O. te Balk 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) 

5664 27, 10 

16-04-1914 

Jong de J. Oudega Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 37, 1 en 10 
01-04-1910 

Jong de J. Oudega Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 A.15 

Bijlage 33 
25-04-1912 

Jong de J. Oudega Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 28 

17-04-1913 

Jong de J. OudegaSchip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

7981 264, 230/6 
06-03-1837 

Jong de J. P. Heerenveen Matroos, jaar 1837 

8187 496/19, 119 

13-05-1839 

Jong de J. P. Schipper op de Eendracht, jaar 1839 

8280 517-11,  
34-36 

19-05-1840 

Jong de J. P. te Sint Johannisga 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) 

5666 Jaar 1882 akte 

15 

Jong de J. R.----  Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te Workum en 

Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam brengen in kennis 
dat de voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de Diensregeling en prijzen enz. 

en het hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3)   

6840 36-A  

blz. 48 
22-04-1824 

Jong de J. R. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  

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

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

8280 517-11,  
34-35,  

37-38 

19-05-1840 

Jong de J. R. 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 Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

5666 15 

24-03-1882 

Jong de J. R. Workum Hoofdkantoor Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

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

5675 5 
27-06-1912 

Jong de J. S. Aannemer te Molkwerum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper 
ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te 

mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep 

en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6) 

6840 36-A  
blz. 19 

22-04-1824 

Jong de J. S. Kooman 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Jong de J. S. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en staat op een 

document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 

kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6422 496 depot no. 

1 

14-10-1817 

Jong de J. S. Menaldumadeel 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 met de 

Fuselier Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2) 



8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 

17-07-1839 

Jong de J. S. te Tzum 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. 20-v 

17-07-1839 

Jong de J. S. te Tzum 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  

06-01-1890 

Jong de J. Schiermonnikoog Kapitein op de Saturnus 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 1890 (2) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Jong de J. Smallingerland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door 

de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein 
Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal 

paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten 

herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

8280 526-1, 28,1 

22-05-1840 

Jong de J. 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Jong de J. te Damwoude 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) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Jong de J. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  
Jaar 1841  (3 )    

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de J. te Damwoude, 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) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Jong de J. 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) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Jong de J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Jong de J. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

6671 54 deel 2 

blz. 11 
22-01-1818 

Jong de J. te Enkhuizen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in 

een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Jong de J. te Enkhuizen Ouderling Classis van Hoorn 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. 7 
22-01-1818 

Jong de J. te Enkhuizen Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Jong de J. te Ezumazijl staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van 
de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

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

8211 988-3, 26 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jong de J. te Ezumazijl 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) 

8386 949/6-2 
25-09-1841 

Jong de J. te Heerenveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de 
ontvanger jaar 1841 (2) 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

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

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

8280 526-1, 31 

22-05-1840 

Jong de J. te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

9183 1243 
15-08-1916 

Jong de J. te Hilversum (Eikenboscherweg 97) een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot 
slootdemping op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Knijpe sectie  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) 

van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Utinge- 

Jong de J. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  



         radeel (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, 26,5 

22-05-1840 

Jong de J. 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) 

8280 526-1, 28,3 

22-05-1840 

Jong de J. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6383 55 
02-04-1814 

Jong de J. W. 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 14 

27-08-1839 

Jong de J. W. te Lemmer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is 

afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8280 517-11,  
34-35,  

40-41 

19-05-1840 

Jong de J. W. 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) 

8380 835-4 

05-07-1841 

Jong de J. Y. te Driesum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien 

en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

6418 248-DD  
4e Compag. 

2e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Jong de Ja….? Volkers 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) 

6840 36-A  

blz. 39 
22-04-1824 

Jong de Jacob A. Herbergier 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) 

8257  61/18 

15-01-1840 

Jong de Jacob Abeles staat vermeld  op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 

3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de 
bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Jong de Jacob Arbeider 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) 

8257 74/14 
49-52 

21-01-1840 

Jong de Jacob Beerends 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) 

8285 622-1 
20-06-1840 

Jong de Jacob---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma Blauw Sijbrand 
Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D. no. 136 

verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te Dockum, een 

Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands genoemd, verder eene 
huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den Uithoorn gevestigd tevens wordt 

de waarde van het onroeren goed enz. vermeld  jaar 1840 (9) 

5664 162 
7 

27-02-1917 

Jong de Jacob Bolsward Schip de Veehandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 7 

28-02-1918 

Jong de Jacob Bolsward Schip de Veehandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6383 57 

02-04-1814 

Jong de Jacob D. 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Jong de Jacob D. te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 

vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Jong de Jacob de weduwe te Mantgum wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van 

de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle 
Dronrijp jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Jacob Dirk 15 Lioessens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Jacob Dirks 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

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

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 



6381 171-A   

22-03-1814 

Jong de Jacob Dirks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

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

6078 95-28 

25-01-1822 

Jong de Jacob Douwes ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Joure  enz. 

enz. jaar 1822 (2) 

6401 
 

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

Jong de Jacob Douwes 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) 

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Jong de Jacob Douwes 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) 

6089 1194 blz. 24     
23-12-1822 

Jong de Jacob Douwes 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 

Jong de Jacob Douwes, 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) 

8361 408-6 

27-04-1841 

Jong de Jacob Fokkes * 1818 van beroep schippersknecht zoon van Lefferts Fokke en Schuurmans Ebeltje Jacobs in zijn 

ontvangen Militie Certificaat staat zijn voornaam verkeerd vermeld als Jan dat misschien een schrijffout in het Loting register 

zal zijn en de voornaam van de moeder is IJbeltje in plaats van Ebeltje enz. jaar 1841 (4) 

6830 7-A 
20-01-1824 

Jong de Jacob Geerts 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) 

9180 330-28 

17-02-1915 

Jong de Jacob Gerrit Met signalement Veldwachter Opsterland Jaar 1915  (3) 

9181 2030 
25-11-1915 

Jong de Jacob Gerrit te Ureterp, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9182 285/28 

07-02-1916 

Jong de Jacob Gerrit Ureterp Veldwachter Met Signalement Jaar 1916 

9186 287 
13-03-1918 

Jong de Jacob Gerrits Veldwachter te Opsterland Jaar 1918 (2) 

8308 1087-11, 11 

03-11-1840 

Jong de Jacob---- Hager Houke Jacobs ter vervanging van Jong de Jacob staat vermeld in een document  (met  9 kolommen 

informatie) Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  
october die om verschillende reden de dienst zijn uitgeraakt enz jaar 1840  (6) 

6244 338 

21-04-1814 

Jong de Jacob Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), 

mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6255 208 
01-03-1815 

Jong de Jacob J. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De 
Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven 

met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte 

staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Jong de Jacob Jeeps, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen 

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

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

6092 244 
22-03-1823 

Jong de Jacob Jelles gepensioneerde Statenbode is wegens zijn overlijden ingeschreven in  het grootboek Burgelijke pensioenen  
enz. zijn pensioen was fl. 400.= enz. jaar 1823 (1) 

6249 

 

859 

11-09-1814 

Jong de Jacob Johs te Idskenhuizen  heeft nog gelden tegoed wegens gedane reparatien in den jare 1813 aan het Dorps Arme 

Huis enz.  hij staat vermeld in een document van Memone van oplossingen der gemaakte remarques op de staten van begroting 
en agterstand der gemeente Langweer over 1814 (3) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Jong de Jacob L.  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) 

7994 471/11, 103 

13-05-1837 

Jong de Jacob Meints Oudega Veldwachter, jaar 1837 

7997 511/4, 103 

25-05-1837 

Jong de Jacob Meints Politiebediende, jaar 1837 

8211 982/4 

24-09-1839 

Jong de Jacob Nuttes te Nes op ‘t Ameland staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend 

wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3) 

6252 1257 

20-12-1814 

Jong de Jacob Nuttes, Staat vermeld op een document Rekening ten laste van de maires van de 17e Ring te Vriesland  wegens 

het kopen van Kustkanonnen  ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz. jaar 1814 (5) 

8257  69/20, 2 

nr. 187 

20-01-1840 

Jong de Jacob Roelofs 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) 

6840 36-A  

blz. 43 

22-04-1824 

Jong de jacob S. Timmerman 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) 

6855 4-A 

01-10-1824 

Jong de Jacob Sipkes---- Ruijch Cornelis en Jong de Jacob Sipkes beide te Terschelling verzoeken vrijstelling   van boete 

wegens verzuim van aangifte betreffende de nalatenschap van Winter Pieter Pieters ovrl. Treschelling enz. jaar 1824 (1) 

6854 4-A 

14-09-1824 

Jong de Jacob Sipkes, ---- Terschelling Onderwerp een teruggezonde request van  Ruijgs Cornelis, Jong de Jacob Sipkes,  beide 

in kwaliteit als Ex. Test. Van  de nalatenschap van Winter Pieter Pieters  overl 15-02-1824 met 19 erfgenamen en het zuivere 

sald o van etc. etc. jaar 1824 (2)- 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Jong de Jacob te Haskerland, 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) 



6871 25-03-1825 

15-A 

Jong de Jacob te Joure , Onderwerp: de deurwaarder executant Canerinus Joh.s te Heerenveen verzoekt verkoop van de 

gearresteerde goederen enz. jar 1825 (3) 

6078 95-24 

25-01-1822 

Jong de Jacob te Oldeboorn Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Oldeboorn enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-22 
29-11-1823 

Jong de Jacob te Oldeboorn, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oldeboorn  in 1823 die dat 
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6383 63 

02-04-1814 

Jong de Jacob 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 

9465 Deel 2, 13 

26-03-1857 

Jong de Jacob te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie 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 1857 (8). 

6244 266 

29-03-1814 

Jong de Jacob Tjibbes Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en door de 

permanente stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge aanhoudende winter 

aan de Arme kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz. voornoemde is een der ondertekenaars 
enz. jaar 1814 (4) 

5664 162 

17 
27-02-1917 

Jong de Jacob W. Koudum Schip de Disponibel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

8280 517-15,8 

19-05-1840 

Jong de Jacob W. te Koudum staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen  

reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3) 

8272  344/19 
07-04-1840 

Jong de Jacob Wabes Handgeschreven brief van de Timmerman/Metselaar/Doodskistmaker  Jacob Wabes de Jong te Koudum, 
Onderwerp dat hij Patentplichtig is tevens correspondentie enz. , jaar 1840 (15) 

8257  69/20, 2 

nr. 174 

20-01-1840 

Jong de Jacob Wiebes 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) 

5665 24-01-1881  

akte 73 t/m 83 

Jong de Jacob Wijtzes van beroep schipper wonende te IJlst,  Onderwerp:   o.a. handgeschreven brieven met zijn handtekening , 

een aankondiging dat het bestaande Veerschip de “Neptunus”  door hem zal worden overgenomen  met de dienst van Koudum 
op Sneek, wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd,  het Tarief voor Personen en Bagage,  

en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en te IJlst bij de heer Napjus ….? , bij de 

draaibrug jaar 1881 (12) 

9180 818 
05-05-1915 

Jong de Jacob,  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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Jong de Jacob, Komt voor op een  document  (blz.1)  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) 

9187 1341 
06-09-1918 

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

6282 737-8 

07-07-1817 

Jong de Jacob, Tuinier te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9184 276 
05-03-1917 

Jong de Jacobus Adrianus, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  

jaar 1917 (4) 

5665 30-11-1880  

akte  34 
03-02-1881 

Akte 109 -111 

Jong de Jacobus Annes  Beurtschipper wonende te Rijperkerk Onderwerp:  een aankondiging van zijn Beurtdienst  met zijn 

schip van Rijperkerk naar Leeuwarden , wat ook in een advertentie  (4 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 en 1881 (12) 

6386 102 
11-08-1814 

Jong de Jacobus---- Bentz J. Sergeant Remplaçantvoor Jong de Jacobus maar enz is ongeschikt en daarvoor in de plaats Bos 
Laurens geboren te Den Haag enz. jar 1814 (1) 

9180 1120 

15-06-1915 

Jong de Jacobus Bolsward Parkwachter en Veldwachter Jaar 1915 (2) 

6856 5-A 
19-10-1824 

Jong de Jacop Sipkes en Ruijgh Cornelis beide te Terschelling verzoeken als exc. Test. Kwijtschelding van een boete wegens 
het te laat inleveren van  de memorie en de eed afleggen van de nalatenschap van Winter Pater Paters enz. jaar 1824 (3) 

6418 248-C 1e bat  

11e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Jong de Jalt Folkers * Oudega 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) 

9185 1472 

07-11-1917 

Jong de Jan    , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 264 
06-02-1915 

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

9185 1612 

05-12-1917 

Jong de Jan , 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) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Jong de Jan 5 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Jong de Jan Ages,  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) 

7977 158-6, 16 

14-02-1837 

Jong de Jan Aizes, 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) 

8257 74/14 

19-24 
21-01-1840 

Jong de Jan Alberts  zijn  nummerverwisselaar is Vries de Tjidsger Brugts  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) 

6268 272 

04-04-1816 

Jong de Jan Ates  Schipper te Balk wordt vermeld op de Staat van Pretentien  tot betaling van welken uit het voordelig saldo en 

rekening van de begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4) 

6389 98 

19-11-1814 

Jong de Jan Aukes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 

Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 

om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van 
onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters 

het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele 

Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6623 109 

08-01-1814 

Jong de Jan Aukes---- 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) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Jong de Jan Aukes, 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) 

9182 285/7 

07-02-1916 

Jong de Jan Bolsward Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

6093 302-2 
11-04-1823 

Jong de Jan Cornelisz. 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) 

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

Jong de Jan D. te Eernewoude 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) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Jong de Jan de weduwe 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Jong de Jan Dirks 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) 

9182 285/9 
07-02-1916 

Jong de Jan Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6872 01-04-1825 

33-A 

Jong de Jan Douwes te Heerenveen en Jong de Pieter Annes beide te Heerenveen en Koopmans Budde Jettes te St. Johannesga 

en Bles Hendrik K. te Joure staan vermeld in een document van Procesverbalen of acten van schatting personele belasting enz. 
jaar 1825 (3) 

6844 14-A 

02-06-1824 

Jong de Jan Douwes te Het Meer onderwerp het frauduleus slachten van een kalf jaar 1824 (5) 

8257  70/1, 32 
21-01-1840 

Jong de Jan Eelkes te Sloten, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de 
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

8382 869/7 

02-09-1841 

Jong de Jan Ekkes  arbeidereen proces verbaal wegens het illigaal steken van Turf, met een rolle Correctioneel , met het vonnis  

enz. jaar 1841 (dossier 35) 

8356 305-3 
29-03-1841 

Jong de Jan Ekkes te Langezwaag staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van boeten en 
Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van Onvermogen der 

Debiteuren enz. jaar 1841 (4) 

6285 1247-58 
18-12-1817 

Jong de Jan F. , 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) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Jong de Jan F. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig 

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

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8383 891/19 
09-09-1841 

Jong de Jan Fokkes onderwerp:  Militie  te Delft  jaar 1841 (2) Jaar 1841 

6256 313 

29-03-1815 

Jong de Jan Folkerts , ,  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) 

6249 
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17-09-1814 

Jong de Jan Folkerts hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend 

document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot 

vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden 
van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van 

Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag 

begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1) 

6661 137 blz. 8 

19-03-1817 

Jong de Jan Gabes 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) 



8376 744/15-9 

30-07-1841 

Jong de Jan Geert Sjoerd Tijssen Jans * 18-08-1818, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en 

aanmerkingen. Stuurman op de Jantine Peternella, jaar 1841  (4) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jong de Jan Geert Sjoerd Tyssens * 21-08-1818 Matroos op de Vrede en Hoop Jaar 1837 

8257  69/20, 2 
nummer 33 

20-01-1840 

Jong de Jan Gerbens te Rottum 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) 

8376 744-13_5 

30-07-1841 

Jong de Jan Gerrits---- * 05-10-1821 Matroos an boord van het schip Susanna gevoerd door de Kapitein Dirkserd G. J. op weg 

naar Batavia zoon van Tichelaar Antje Gerrits X Gerrit de Jong van beroep Varensgezel te Harlingen jaar 1841  (4) 

6423 541G 

25-10-1817 

Jong de Jan Gerrits * 1795 z.v. Gerrit Jansen en Pieters Dirkjen beijde overleden de voogdij heeft de Mennonite Kerk 17 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) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Jong de Jan Gerrits * 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) 

6048 468 

15-07-1819 

Jong de Jan Gerrits----- Poll Jan , Gepensioneerd Chirurgein 57 jaaren  geb. te Amsterdam man van Helarius Aafke  en zoon 

van  Poll Barent  en Hoogland Sara  op den tienden dag van de maand July s’ avonds ten 8 ure in het huis no. 238 letter J. is 
overleden ,  zijn overlijden is ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen, een verklaring van de gemeente Extract 

overlijden  waarin zijn geburen Vaas Jan en Jong de Jan Gerrits bovenvermelde  verklaren jaar 1819 (2) 

5664 162 

7 
27-02-1917 

Jong de Jan H. Bolsward Schip de Mutia Vides,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9921 8 

19-10-1882 

Jong de Jan Harmens  Veldwachter te Rinsumageest 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) 

8364 498/10, 3 
21-05-1841 

Jong de Jan Harmens staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die 
Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en 

vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Jong de Jan Herrit 396 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) 

8257  69/20, 1 
nr.  133 

20-01-1840 

Jong de Jan J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 

april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 

Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6277 77-c-6 

21-01-1817 

Jong de Jan 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) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Jong de Jan Jacobs 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) 

9126 1043-17 

1879/1880 

Jong de Jan Jacobs te Koudum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 

(3) 

6258 518 
10-04-1815 

Jong de Jan Jans  bekenne dat de schout Bovenkamp A. L. aan mij heeft betaald wegens transport met de  wagen en paarden 
naar diverse vermelde plaatsen, Hij wordt vermeld in een dossier: Declaratie van gedane verschotten Weegens Transporten  ten 

Dienste van de Hollandsche Militairen in het voorjaar 1814 enz. jaar 1815 (6) dossier (10) 

6865 6-C 

24-01-1825 

Jong de Jan Jans  en Hemkes Willem dewelke behoren tot de lichting 1820 omdat zij onvermogend zijn en hunne schulden bij 

het  Corps hadden meegenomen  enz. enz. deze verlofgangers worden gelast zich onverwijld  naar Groningen te begeven  en 
zich aldaar aan te melden  bij de heer commandant van enz. enz. jaar 1825 (2) 

6303 532-kj       

10-09-1823 

Jong de Jan Jans 16 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  

Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6631 1066 
02-09-1814 

Jong de Jan Jans 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) 

6872 06-04-1825 

46-A 

Jong de Jan Jans gepatenteerd Koopman en Winkelier te Bolsward wonende geeft in een door hem geschreven en ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland met ontzag te kennen dat de rekeningen van 1823  van verkogte en geleverde goederen 
aan den Commies Freni J. gestationeerd geweest te Bolsward en zonder betaling de stad heeft verlaten de rekening is 

bijgevoegd enz. jaar 1825 (5) 



6394 257 

31-03-1815 

Jong de Jan Jans 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) 

6841 2-A 
27-04-1824 

Jong de Jan Jans Kapitein op de Kornelia, jaar 1824 

6840 1-A 

20-04-1824 

Jong de Jan Jans Schip de Twee Geboeders, jaar 1824 

6630  1017B blz. 8 
22-08-1814 

Jong de Jan 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) 

6873 09-04-1825 

25/1-C 

Jong de Jan Jans---- Steenstra Gerrit als Verlofganger zegt naar Groningen geweest te zijn maar geen geld genoeg had gehad 

om zijner schulden te verevenendat Hemkes Willem heeft afgerekend, dat Jong de Jan Jans zegt twee maal naar Groningen 

geweest te zijn en hem zijne goederen aldaar alle zijn afgehouden en dat Bruins Willem in het Tuchthuis binnen Leeuwarden is 
gedetineerd enz. jaar 1825 (2) 

8257  69/20, 2 

nummer 94 

20-01-1840 

Jong de Jan Jans te Oosterzee 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) 

6630  1017A blz. 8 

22-08-1814 

Jong de Jan 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) 

6869 02-03-1825 

26-C   

Jong de Jan Jans, 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) 

6278 195-9 

20-02-1817 

Jong de Jan Jans, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en 

Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie 

van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen 
Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Jong de Jan Jelders 5 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) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Jong de Jan Joahannes,  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) 

6384 112, 116 

08-06-1814 

Jong de Jan Johannes geboren te Oldenbijlziel Bensma Cornelis Gerrits, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met 

een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

6626 487  blz. 6 

07-04-1814 

Jong de Jan Johannes 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) 

8224 1219-7 

29-11-1839 

Jong de Jan Karsten----- Greveling J. T.  van beroep Veenbaas te Nijega het betreft het verzoek van royement van zijn 

hypotheek verder wordt genoemd Visser P. J. en Jong de Jan Karsten jaar 1839 (3) 

6390 110 
22-12-1814 

Jong de Jan Karstes---- Visser Jan Pieters Onderwerp: tot Sergeant Majoor geavanceerde Sergeant is een vacature bij de 
Krijgsraad ontstaan  en er wordt voorgedragen den Sergeant Jong de Jan Karstes enz. jaar 1814 (1) 

8257  69/20, 1 

nummer 58 
20-01-1840 

Jong de Jan Keezes 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) 

6865 1-C no. 58 

24-01-1825 

Jong de Jan Klases,---- Faber Wybe Hendriks , nummerverwisselaar voor Jong de Jan Klases  , 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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Jong de Jan Klasses 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Jong de Jan Klazes ,  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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jong de Jan Klazes te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Jan Ludjes 306 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6382 20 nr.  164 

29-03-1814 

Jong de Jan Luitjens staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van 

het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 



6381 136 nr. 164 

17-03-1814  

Jong de Jan Luitzens te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 

activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een 

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

9180 330-7 
17-02-1915 

Jong de Jan Met signalement Agent  van Politie Bolsward , jaar 1915 (3) 

9180 330-9 

17-02-1915 

Jong de Jan Met signalement Politiebediende Dokkum , jaar 1915 (3) 

6835 20-A 
02-03-1824 

Jong de Jan Meules  te Wolsum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 
1824 (2) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Jong de Jan Minnes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 

Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Jong de Jan Minnes, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Jong de Jan O. te Balk 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) 

6423 560 
14-11-1817 

Jong de Jan Obbes, Tjerkgaast hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op een 
Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn 

opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant 

Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 

6269 422 

30-04-1816 

Jong de Jan Ottes , Schipper te Balk  wegens leverantie  vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz.   jaar 1816 (3) 

dossier (6) 

6284 1099, 5 

31-10-1817 

Jong de Jan Ottes Balk Schipper , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van 

den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met 
zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

8313 34, 1175/1 

27-11-1840 

Jong de Jan Ottes Balk Schipper en Winkelier, jaar 1840 

6389 58 
31-10-1814 

Jong de Jan Ottes wonende te Balk  en varende als beurtschipper van Balk op Leeuwarden maar dat hij is aangesteld als 
Korporaal bij de Landstorm maar datb hij dit niet naar behoren kan waarnemen omdat enz. jaar 1814 (1) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Jong de Jan Ottes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk 

en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en 
het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

5664 33-A                    

15-09-1903 

Jong de Jan Oudega Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 A.11 
Bijlage 33 

27-04-1911 

Jong de Jan Oudega Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

9184 839 
03-07-1917 

Jong de Jan Pieter, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Jan Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jong de Jan Pieters 344 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Jong de Jan Pieters 35 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8257  69/20, 2 

nr.  120 

20-01-1840 

Jong de Jan Pieters Jnr. te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

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

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

8257  69/20, 2 

nummer 173 

20-01-1840 

Jong de Jan Pieters Jr. 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) 

8359 373-9 

17-04-1841 

Jong de Jan Rijkles geboren te Franeker 30-10-1814 zoon van Jong de Rijkele en Wal van der Aaltje Klazes het betreft loteling 

voor de Gemeente Harlingen van de ligting 1833 enz. ehij wordt ontslagen uit de Zeedienst Milicien op Z.M. Fregat de Rijn 
enz. jaar 1841 (4) 

6425 28 

19-01-1818 

Jong de Jan---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jong de Jan  beschuldigd van desertie is gearresteerd en naar het huis van Arrest 

is overgebracht enz. jaar 1818 (1) 

8356 308-14 

29-03-1841 

Jong de Jan staat in een documet als aantekening een verlangd attest van ongesteldheid van de verlofganger enz. jaar 1841 (3) 

6422 458 3e 
Bataillon 

06-10-1817 

Jong de Jan 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) 

3575 7 
07-11-1878 

Jong de Jan Sytzes Rinsumageest Veereigenaar te Smidshuis vermeld in een document Staat houdende opgave van de in de 
gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8) 



9186 10 

03-01-1918 

Jong de Jan Taedes, 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 

9181 1751 

06-10-1915 

Jong de Jan te Het Meer,  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) 

9465 Deel 2, 13 
26-03-1857 

Jong de Jan te Oudebildtzijl Beurt en Veerdienst van Oudebildtzijl 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 1857 (8). 

9181 1751 
06-10-1915 

Jong de Jan te Sneek,  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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Jong de Jan Thijssens 4 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) 

8364 498/10, 11 

21-05-1841 

Jong de Jan Uitzes 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) 

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Jong de Jan W. te Jorwerd wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten 

der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen 
van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Dronrijp jaar 

1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9180 1246 

05-07-1915 

Jong de Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9182 605 

05-04-1916 

Jong 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 1916 (3) 

6256 313 

29-03-1815 

Jong de Jan,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jong de Jan, 731 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 811-5 

18-08-1841 

Jong de Jan, hij behoord tot het 1e regiment Infanterie en hij is nu verlofganger en wonende te Makkum jaar 1841 (4) 

9184 27 

08-01-1917 

Jong de Jan, 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) 

9183 1454 
07-10-1916 

Jong de Jan, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Jan, 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) 

9725 Deel I   
Blz. 20 

00-00-1866 

Jong de 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 

1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 30 
00-00-1868 

Jong de 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 
1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 37 
00-00-1869 

Jong de 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 
1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 43 

00-00-1870 

Jong de 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 

1870 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 43 

00-00-1870 

Jong de 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 

1870 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 49 

00-00-1871 

Jong de 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 

1871 (2) 

3701 1-C 
blz. 3 

01-03-1839 

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

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

dossier (8) 

3701 23-C 

nrs. 9-15 

09-02-1839 

Jong de Janke Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1839 (13) dossier (17) 

3699 A-23 
nr. 27 

15-02-1834 

Jong de Janke Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A 
nrs. 25 - 28 

05-02-1835 

Jong de Janke Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 



3700 23-C 

nrs. 21 - 26 

04-02-1837 

Jong de Janke Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente 

Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

6423 541D 
17-10-1817 

Jong de Jans Kapitein op het Schip (naam net vermeld)11 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. 34 

00-00-1868 

Jong de 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 

1868 (2) 

6625 374 
12-03- 1814 

Jong de---- 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) 

8364 499-8 
22-05-1841 

Jong de Jappe Dirks staat vermeld in een document van het Rijks Hospitaal te Utrecht en wel een Geneeskundige verklaring van 
de Dienstdoende Officieren van Gezondheid die verklaren dat voornoemde enz,. jaar 1841 (5) 

6020 178 

24-03-1817 

Jong de Jaques staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie 

der verenigde regten te St. Jacob  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als 

dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6626 487  blz. 1  

07-04-1814 

Jong de Jarich Wiegers 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) 

6025 554 
20-08-1817 

Jong de Jarig Alderts----- Keuchenius G.  secretaris van hem gehoord hebbende enz. enz. dat Jong de Jarig Alderts zijn weduwe 
dat het stukje land door haar in gebruik behoort aan de Provincie Friesland en zij moet betalen aan huur enz. enz. jaar 1817 (6) 

7977 158-13 

14-02-1837 

Jong de Jarig Johannes, 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) 

8280  517-11, 48 

19-05-1840 

Jong de Jarig te Gaast 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) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Jong de Jarig 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) 

8220   1137/9  

blz. 1 
06-11-1839 

Jong de Jarig W. 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) 

6276 1102-6 

18-12-1816 

Jong de Jarig Wiegers,  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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Jong de Jaring  Aldert 69 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) 

6867 11-02-1825  
10-A en 

bijlage 11-c 

Jong de Jeb Douwes als verhuurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier betreffende  Jong de Jeb Douwes 
Kooltje en Veldwagter te Witmarssum enz. wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (15) 

8268 253/9, 211 
12-03-1840 

Jong de Jeen Geeukes Oldeboorn Schipper, jaar 1840 

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Jeen, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6842 8-A 
17-05-1824 

Jong de Jeep Douwes---- Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman te Luinjebert, betreft het hebben van een vaartuig zonder 
patent, en Jong de Jeep Douwes Slater in het Meer wegens Fraude, jaar 1824 (2) 

6849 34-A 

19-07-1824 

Jong de Jeep Douwes in Het Meer wonende een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het niet 

aangeven van een vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (20 

6844 14-A 

02-06-1824 

Jong de Jeep Douwes, slager te Het Meer Jong de Jan Douwes te Het Meer ,onderwerp het frauduleus slachten van een kalf jaar 

1824 (5) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Jong de Jeep Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen 

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

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Jong de Jeep, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6243 191-10 

06-03-1814 

Jong de Jelke T. , 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) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Jong de Jelle J. 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) 

6840 36-A blz. 2 
22-04-1824 

Jong de Jelle J. Schoenmaker van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 

8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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



8374 693/1 - 3 

15-07-1841 

Jong de Jelle Johannes te Damwoude, Een bekeuring wegens het zitten in de Herberg na sluitingstijd enz. enz. tevens 7 

kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

6262 978-3 

13-10-1815 

Jong de Jelle T. 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) 

6257 410-9 

28-04-1815 

Jong de Jelle T. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

9181 1645 

03-09-1915 

Jong de Jelle,  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) 

9183 1198 
05-08-1916 

Jong de Jelle, 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Jong de Jelmer Gerbens 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Jelte 147 Sonnega 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 28-03-1825 
59-C 

Jong de Jeltje Roelofs---- Jong de Sytze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknecht wonende bij zijn 
vader op het schip welke zig thans te Noordwolde ophoud zoon van Jong de Klaas Klazes van beroep Schipper heeft zijn zoon 

niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en Jong de Jeltje Roelofs† eerst vermelde heeft zig niet ingeschreven voor de 

Militie in het jaar 1825 , enz. jaar 1825 ( 

3698 B-46, 7 

14-03-1832 

Jong de Jenke Klazes is de naam en niet zoals vermeld Jouke en Woude van der Rienk Sijbes te Finkum door 

familiebetrekkingen verwant aan haar d.v. Jong de Klaas Uitzes verklaart bij deze enz. , 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 (3) 

3699 A-38 

14-02-1834 

 

Jong de Jenke Klazes, 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) 

6243 191-11 

06-03-1814 

Jong de Jenske, 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Jong de Jentje, 292 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) 

9185 1472 

07-11-1917 

Jong de Jentje, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6382 20 nr.  79 

29-03-1814 

Jong de Jeppe Rintjes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van 

het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6390 38 

20-09-1814 

Jong de Jetse Aukes hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk 

Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij 
delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld 

zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs 

door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. 
jaar 1814 (7) 

6048  493 

22-07-1819 

Jong de Jetse J. , hij tekend een brief  kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente  te Woudsend dat door het vertrek van hun 

vorige D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag  door een braaf leeraar 
vervult  enz. enz.  tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (3) 

6830 18-A blz. 42 

21-01-1824 

Jong de Jetse L. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Jetze Hotzes 117 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op 

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

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

6622 2103 

20-12-1813 

Jong de Jetze Jelles---- 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) 



6423 541G 

25-10-1817 

Jong de Jetze Jetzes * 13-06-1795 z.v. Jong de Jetze Jetzes en Beer de Anke Jacobs 13 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) 

6423 541G 

25-10-1817 

Jong de Jetze Jetzes---- Jong de Jetze Jetzes * 13-06-1795 z.v. Jong de Jetze Jetzes en Beer de Anke Jacobs 13 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) 

6069 279-B 

09-04-1821 

Jong de Jetze K. , 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) 

8375 716-3_1G 

22-07-1841 

Jong de Jetze Minnus Jong de 11-05-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 

vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9725 Deel 2  
Blz.20 

00-00-1879 

Jong de Jetze, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Jijtse Hotses 433 is zijn volgnummer en Leeuwarden 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) 

3700 37-A 

04-02-1835 

Jong de Jinke Klazes, 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) 

6381 119 

10-03-1814 

Jong de Jippe Rinties ( dat de Commissaris Colonel indertijd op een briefje zijn naam verkeerd heeft geschreven Jong de Jippe 

Tammes)  heeft getrokken bij de loting nr. 79 moet zijn aangetekend getrouwd 18 Mei 1798, Dat die aantekening hoort bij no. 
80 als zijnde de daar genoemde Jong de Klaas Kornelis op die dag getrouwd en niet op 26-08-1803 hetwelk de trouwdag is van 

den volgende en wel nr. 81 zijnde Haan de Wytse Jitses waar tevens de zelfde trouwdag staat als bij nr. 83 van Fokkema Albert 

Fokkes enz. jaar 1814 (2) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Jong de Jitske Sytzes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 

Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

9182 285/8 
07-02-1916 

Jong de Jitze Akkerwoude (broek) Politiebediende Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-8 

17-02-1915 

Jong de Jitze Met signalement Politiebediende Dantumadeel , jaar 1915 (3) 

9725 Deel 2  
Blz.28 

00-00-1880 

Jong de Jitze 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 Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.22 

00-00-1879 

Jong de Jitze 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.27 

00-00-1880 

Jong de Jitze 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 1880 (2) 

9725 Deel 2  

22-07-1879 
 

Jong de Jitze Schip de J. van Brakel, 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) 

9725 Deel 2  

Blz.32 
00-00-1881 

Jong de Jitze,  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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.26 

00-00-1880 

Jong de Jitze, 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 1880 (2) 

9187 1341 

06-09-1918 

Jong de Joannes Hessel Jacobus, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

6277 30-15 
09-01-1817 

Jong de Job Jentjes 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) 

6042  7 
08-01-1819 

Jong de Job Tietjes,  ---- Carpentier  hij is controleuer te Koudum en wordt genoemd in een document van Autorisatie waar in 
genoemd wordt., Jong de Gerrit Ykes,   Groenhof Herre G, . Kolden de erven, Jong de Job Tietjes,  Elsinga Lammert L.,  en 

Bouma Sjoerd Broers in dit document gaat het over hun bezit in land en de aanslag daarop enz. enz. alles te Koudum  jaar 1819 

(2) 

8096 626/20 

260-210 

28-06-1838 

Jong de Jochem Kapitein op de Lukas Wigchers, jaar 1838 

8134 142/3 
58/1261 

14-02-1838 

Jong de Jochum Heijes Surhuisterveen Schipper, jaar 1838 

9180 42 
07-01-1915 

Jong de Jochum,  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) 



8194 638/16, 201 

22-06-1839 

Jong de Joghem Haayes Drachten Schipper, jaar 1839 

6299 

 

416-6 

10-05-1821 

Jong de Joh.  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) 

9182 605 
05-04-1916 

Jong de Joh. gerrits,  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) 

6631  1114 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jong de Joh. 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)  

6070 424-15         

25-05-1821 

Jong de Joh´s B. 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) 

6834 7-A blz. 3 

18-02-1824 

Jong de Joh’s A. 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 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jong de Joh’s H., 122 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) 

8375 716-3_1O 

22-07-1841 

Jong de Joh’s Jan 27-06-1839 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) 

8375 708-5_2 
20-07-1841 

Jong de Joh’s te Heerenveen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Dam R. H. 
Assessor van Engwirden 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) 

6383 62 

02-04-1814 

Jong de Joh’s voor Boonstra Teede Noisses 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 

6383 61 

02-04-1814 

Jong de Joh’s voor Huis Anna Catharina 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) 

6383 61 

02-04-1814 

Jong de Joh’s voor Vries de Sijtze Jans en de weduwe Minderts Sijtze 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) 

6383 60 

02-04-1814 

Jong de Joh’voor Terhorst Hendrik D. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: 

de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Johan Mebius 390 Oosterzee 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) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Jong de Johan Siegers†, 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) 

6243 146 

02-03-1814 

Jong de Johannes  te Joure Boode van de maire, voor zijn jaartractement van 1813, voor geleverde zegels, wordt vermeld in een 

document wegens het betalen van genoemde zaken en hetgeen nog betaald moet worden aan voornoemde persoon op de kosten 

van Bestuur van Heerenveen gedurende het dienstjaar van 1813 waarvoor toegestaan is 1101 franken enz. jaar 1814 (5) 

9184 155 
03-02-1917 

Jong de Johannes , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

8163 106/11, 227 

30-01-1839 

Jong de Johannes Aezes Ureterp Schipper, jaar 1839 

6640 530 
07-06-1815 

Jong de Johannes Caspers---- Wielinga E. E. (Everhardus Eyzeus) Schout van de gemeente Marssum ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende dat Jong de Johannes Caspers op 29 mei j.l. als Schoolonderwijzer te Blessum in 

functie is getreden enz. jaar 1815 (1) 

6867 11-02-1825  

10-A en 

bijlage 11-c 

Jong de Johannes Douwes Kooltje en Veldwagter te Witmarssum, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief 

wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (22) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jong de Johannes H., 215 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) 

6626 487  blz. 1  

07-04-1814 

Jong de Johannes J. 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) 

8257  61/8 

15-01-1840 

Jong de Johannes Jan wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821  in de Provincie Vriesland en op 

1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten  van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale 

Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4) 

6245 399-21 
10-05-1814 

Jong de Johannes Jelles, Armvoogd te Murmerwoude zijn bijgehouden  administratie10-05-1814 (Rekening van Ontvang en 
Uitgave) (14) 

6294 375-15 

17-05-1819 

Jong de Johannes Martens betaald fl. 221.= voor huur van een plaats te Oudehorne, 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 (8) dossier (24) 

6394 257 

31-03-1815 

Jong de Johannes Robijns 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) 

5666 5 

13-11-1890 

Jong de Johannes Sjoerds Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

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

5666  Jaar 1890 
akte 5 

Jong de Johannes Sjoerds,----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij 
“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder jaar 

1890 

6253 45 
13-01-1815 

Jong de Johannes te Joure voor Diverse uitgaven op dankdag vor enz. , Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van 
uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4)) 

8116  34, 1015/34 

13-10-1838 

Jong de Johannes Uilkes Schipper en Winkelier, jaar 1838 

6244 338 
21-04-1814 

Jong de Johannes 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) 

6299 

 

416-9, 10, 

11, 12, 13 
10-05-1821 

Jong de Johannes 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 (8) dossier (21) 

9180 42 

07-01-1915 

Jong de Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Jong de Johannes, 533 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) 

6382 79 nr. 20 

31-03-1814 

Jong de Johannes, 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) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

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

9186 10 

03-01-1918 

Jong de Johannes, 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 

6257 410-7 
28-04-1815 

Jong de Johannes, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Johannis 48 is zijn volgnummer en Bergambacht 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)  

6067 
 

124 
10-02-1821 

Jong de Johnanes Kaspers, hij heeft bedankt voor zijn post als schoolmeester te Blessum enz. jaar 1821 (1) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Jong de Jolke D. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus 

Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

9186 10 

03-01-1918 

Jong de Jolle, 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) 

3699 A-23 
nrs. 7-13 

15-02-1834 

Jong de ----Jonk Jetske Gerbens volgens huwelijksakte Jetske Gerbens de Jong, wordt vermeld op de Nominative Staat der 
kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Jong de Joris  Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te  Liesveld de Heer VonckE.  jaar  1818 (3) 

9187 1475 

05-10-1918 

Jong de Jorke, 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) 

6866 25-01-1825 
28-D 

Jong de Joseph ---- Goslings Gosling Jans van beroep Zilversmid, Marcus Abraham Samuel van beroep Slager, Jong de Joseph 
van beroep Koopman en Levy Jonathan Joseph van beroep koopman alle te Dockum woonachtig Onderwerp: hun request om 

als debitanten voor de twee eerst vlgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor Dockum enz. enz. jaar 1825 (2) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Jong de Josephus * 04-05-1802 Antwerpen;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met 

briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, 
neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met 

aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8220   1137/14 
06-11-1839 

Jong de Jouke A. 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 2086-13 

01-11-1840 

Jong de Jouke A. 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) 



6084 639 

06-07-1822 

Jong de Jouke Johannes  arbeider in de Valom onder Dantumawoude , hij ontvangt de gratificatie voor het redden van het 

zoontje van Vries de Jan Hendriks te Burum hij wil de gratificatie et liefst in geld jaar 1822 (1) 

6087 961 

18-10-1822 

Jong de Jouke Johannes  onder Damwoude  hij ontvangt fl. 25.= wegens het redden van een kind in het water  te Burum op 27-

12-1821 jaar 1822 (1) 

6087 941 
11-10-1822 

Jong de Jouke Johannes onder Damwoude Onderwerp: een ordonnantie van fl. 75.= enz. jaar 1822 (2) 

6083 611 

25-06-1822 

Jong de Jouke Johannes te Barum ontvangt een gratificatie van fl. 25.= of wel een geschenk van Goud of Zilver van die waarde 

tot beloning  van het redden van een kind uit het water in Barum jaar 1822 (2) 

6081 369 
13-04-1822 

Jong de Jouke Johannes wonende in de Valom onder Damwoude hij heeft het zoontje van Vries de Jan Hendriks Opzigter van 
het gemaal en van Kamminga Attje Oeges wonende te Burumop de 27e december 1821 uit het water van eene nabijzijnden 

dood Vries de Hendrik Jans  gered en dat het zeker was dat er zoveel water stond dat alleen iemand die kon zwemmen deze 

jonge kon redden enz. jaar 1822 (2) 

3698 B-46, 1 

13-03-1832 

Jong de Jouke Klazen, 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 3-C 

01-02-1837 

Jong de Jouke Klazes , 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 1-C 

blz. 1 
01-03-1839 

Jong de Jouke Klazes te Ameland, 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) 

3700 3-B 
01-02-1836 

Jong de Jouke Klazes, 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 (6) 

3701 3-C 

18-02-1839 

Jong de Jouke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7) 

9180 330-31 
17-02-1915 

Jong de Jouke Met signalement Veldwachter Schoterland (3) 

9182 285/31 

07-02-1916 

Jong de Jouke Oudeschoot Veldwachter Met Signalement 

 6054 63 blz. ? 
27-01-1820 

Jong de Jouke Sietes  pachter van een stuk Greidland tegen Oranjewoud enz. ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een 
geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 

november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde 

domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool 
van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van 

Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 ) 

8270 298/16 -32 

25-03-1840 

Jong de Joukje Ruurds te Wirdum, Inlandsche Kramer in Kruidenierswaren, jaar 1840 

3700 26-C 

04-02-1837 

Jong de Jujen Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

6852 24-A 
31-08-1824 

Jong de Jup Douwes Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding van 
aangifte vrouwelijks dienstbode. Jaar 1824 (2) 

3700 26-B 

05-02-1836 

Jong de Jurjen Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6) 

3700 26-A 
05-02-1835 

Jong de Jurjen Pieters†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Jong de Jurjen, 201 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

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

6100 1105+1124  

08-11-1823   

Jong de K.  Ontvanger te Oostermeer wegens zijn overlijden  wordt de Surnumerair Hamerster Ludovicus Adrianus 

voorgedragen voor deze post enz. jaar 1823 (2) 

6089 1186          
21-12-1822 

Jong de K. ,  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) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Jong de K. A. te Joure 40 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) 

8296 841/11, 254 

22-08-1840 

Jong de K. arlingen Kapitein op de Eendragt, jaar 1840 

8201 785/9 

Bladzijde 2 
07-05-1839 

Jong de K. D. Kapitein is met zijn schip de Eendragt vanuit Harlingen op 3 Mei vertrokken naar Havana 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) 

6383 87      
23-04-1814 

Jong de K. F. de weduwe 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) 

6269 381 
25-04-1816 

Jong de K. G. en Tanja R. L. als ondergetekenden Kerkvoogden van den Dorpe Bozum schrijven aan de Gouverneur van 
Vriesland  dat zij met schuldigen eerbied te kennen eve dat ten gevolge van de verkoop van 1/6, 1/5 en 5/6 van de vastigheden 

eigen geweest aan de kerk van Bozum in de jaren 1796 en 1797 enz. jaar 1816 (2) 

6282 737-27 

07-07-1817 

Jong de K. G. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk;  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) 

6268 326 

13-04-1816 

Jong de K. G.,  hij tekent mede de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of 

diensen  over het jaar 1813 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der 
S. R., Kuperus F. P.  Jaar 1816 (4) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Jong de K. H. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6099 1067 
31-10-1823 

Jong de K.---- Hamerster Ludovikus Adrianus surnummeraire hij wordt voorgesteld om gedurende de ziekte van de Gevaarlijk 
ziek zijnde Ontvanger Jong de K. deze post te waarnemen jaar 1823 (1) 

5664 162 

15 
27-02-1917 

Jong de K. Harlingen Schip de Generaal de Wet,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a,  15 

28-02-1918 

Jong de K. Harlingen Schip de Generaal de Wit,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6389 98 
19-11-1814 

Jong de K. J. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 

om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van 

onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters 
het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele 

Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

8201 785/9 Blz.  

2  midden 
07-05-1839 

Jong de K. J. Kapitein is met zijn schip de Eendragt vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Havana 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) 

8280 526-1, 28,1 
22-05-1840 

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

Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

5983 76 
27-01-1814 

Jong de K. P. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten 
in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4) 

5664 37, 11 

01-04-1910 

Jong de K. Sneek Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 29, 14   
16-04-1903 

Jong de K. Sneek Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Jong de K. te Belkum 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) 

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Jong de K. 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Jong de K. 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) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Jong de K. 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) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Jong de K. 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_26a 

20-07-1841 

Jong de K. te Nijkerk (fr) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 

(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Jong de K. 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) 

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Jong de K. 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)) 

8285 615-2, 26,4 

19-06-1840 

Jong de K. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Jong de K. te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 

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

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

8280 526-1, 26 

1, 2, 3, 4 
22-05-1840 

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

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



Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Jong de K. te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 

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

met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_17 

20-07-1841 

Jong de K. te Warns 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) 

6830 18-A blz. 14 
21-01-1824 

Jong de K. W. te Makkum 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Jong de Karel, 28 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) 

6244 307 

04-04-1814 

Jong de Kasper R.  Onderwerp: verzoekt om uitbetaling van driehonderd en drie en veertig guldens en twaalf stuivers wegwns 

Timmerragien  en leverantien  in het jaar 1812 , om zijn beroep en huisgezin enz. enz.  hij ondertekend dit stuk,  jaar 1814 (2) 

6388 46           
05-10-1814 

Jong de Kasper Roelofs  Kastelein te Sloten  wegens inkwartiering 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 

6260 788-1 

07-08-1815 

Jong de Kasper Roelofs  Mr. Timmerman te Sloten hij dient een rekening in van 342 gulden 8 stuivers en 12 penningen  wegens 

geleverde materialen en verdiend arbeidsloon enz. jaar 1815 (1) 

6623 126-133 

06-01-1814 

Jong de Kasper Roelofs komt ook voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan 

Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als 

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

6669 415-h 

29-10-1817 

Jong de Kasper Roelofs Lid van de Raad van de Stad Sloten 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) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 

33/1-C 

Jong de Kasper Roelofs te Slooten, 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) 

6661 137 blz. 6 
19-03-1817 

Jong de Kasper Roelofs 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) 

6636  154 
06-02-1815 

Jong de Kasper Roelofs---- Visser R. J.  President Burgemeester van der gemeente Sloten ondertekend  samen met de secretaris 
Ruardi een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de terugzending van het requeste van o.a. Visser Harmen Siebes 

en Jong de Kasper Roelofs en dat zij bekend zijn  aldaar enz. jaar 1815 (2) 

6066 
 

25 
10-01-1821 

Jong de Kasper Roelofs, Hij staat in een document vermeld als benoemd tot Zetter der Belastingen  van de stad Sloten in 
Friesland jaar 1821 (1) 

6677 316  

22-07-1818 

Jong de Kasper Roelofs, Kastelein, Huis 74, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Jong de Keimpe G.  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 

Jong de Keimpe 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) 

6070 424-16         
25-05-1821 

Jong de Keimpe 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) 

6282 737-10 

07-07-1817 

Jong de Keimpe G.,  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) 

6060 480 
06-07-1820 

Jong de Keimpe Gerbens, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 157 
00-00-1895 

Jong de Keimpe naar Londen, 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 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 160 

00-00-1895 

Jong de Keimpe naar Londen, 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 1895 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 162 

00-00-1896 

Jong de Keimpe naar Londen, 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 1896 (2) 

6840 36-A blz. 2 
22-04-1824 

Jong de Keimpe Rentenier 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) 

9180 420 
05-03-1915 

Jong de Keimpe,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 153 
00-00-1895 

Jong de Keimpe, 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 1895 (2) 

6872 06-04-1825 

82-A 

Jong de Klaas (junior) te Gersloot staat vermeld in een document dat hij als schatter voor de belasting op het personeel dienst 

1823 resp. benoemd, beedigd en werkzaam geweest is enz. jaar 1825 (6) 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jong de Klaas Ages 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)  

6301 318-26, 36 

19-09-1821 

05-06-1822         

Jong de Klaas Ales , Voerman te Heerenveen  is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document genaamd 

Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen  in de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement van de 

Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (8) (dossier 38) 

6386 47 
07-09-1814 

Jong de Klaas Ales voerman te Heerenveen staat vermeld op een lijst met 6 kolommen info. van de door de Franschen 
achtergelaten schulden die niet betaald zijn voor geleverde goederen enz, jaar 1814 (8) ( dossier 23) 

6286 39 / 38 

29-12-1817 

Jong de Klaas Ales, Zweep van der Piebe Elings, Zweep van der Jan Elings en Prins Hendrik Ziegers  alle vier Voerlieden en 

Ingesetenen van Heerenveen  met een gelijk getal rekeningen enz. waarvan zij al diverse malen om betaling hebbende verzocht 
enz. enz. en zij verzoeken de Gouveneur enz. maar deze denkt niet te erkennen dat deze rekeningen niet betaald zijn vooral die 

van over de jaren 1804, 1805, 1807, 1808 en 1810 van  Jong de Klaas Ales en betreffende de anderen enz. enz. jaar 1817 (4) 

6836 23-C 

10-03-1824 

Jong de Klaas Douwes wordt vermeld in en document van de Burgemeester van Franeker betreffende Dienstzaken enz. jaar 

1824 (5) 

3700 3-C 

01-02-1837 

Jong de Klaas Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

3701 3-C 

18-02-1839 

Jong de Klaas Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7) 

9183 1454 

07-10-1916 

Jong de Klaas en vrouw en 7 kinderen, 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) 

5664 29, 7   
16-04-1903 

Jong de Klaas Harlingen Schip de Paul Kruger,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 1 

30-03-1898 

Jong de Klaas Harlingen Schip de Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5666 1 

03-03-1898 

Jong de Klaas Harlingen St. Bootdienst voor 60 personen Leeuwarden op  Harlingen, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 
14-08-1839 

Jong de Klaas 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) 

6080 283 

20-03-1822 

Jong de Klaas J. ---- 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) 

6840 36-A  

blz. 42 

22-04-1824 

Jong de Klaas J. Winkelier 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) 

6006 963 

09-12-1815 

Jong de Klaas Jacobs is aangesteld als Ontvganer der belastingen i.p.v. Langhout Klaas Ynzes (overl.) jaar 1815 (2) 

6006 979 
18-12-1815 

Jong de Klaas Jacobs is benoemd tot ontvanger der belastingen te Oldeboorn  enz. jaar 1815 (1) 

6101 1239 

03-12-1823 

Jong de Klaas Jacobs---- Zijlstra Pieter Pieters Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen  te 

Oostermeer i.p.v. de overleden Jong de Klaas Jacobs enz.  jaar 1823 (3) 

6100 1087 
04-11-1823 

Jong de Klaas Jacobs, 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) 

6099 1066 
31-10-1823 

Jong de Klaas Jacobs, 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) 

9184 27 
08-01-1917 

Jong de Klaas Jans gehuwd met Munster van Gerritdina, 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Jong de Klaas Jans,  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) 

5666  Jaar 1898 

akte 1 

Jong de Klaas---- Jong de Pieter Pz. en Jong de Klaas o.a. een advertentie waarin zij bekend maken dat zij en stoombootdienst 

van Leeuwarden naar Harlingen en terug zullen openen per 28 februari met aanleggen te Dronrijp en Franeker voor het in en 

uitlaten van passagiers enz. ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1898 (4) 

3700 3-B 
01-02-1836 

Jong de Klaas Jouwes, 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 (6) 



6395 440 

07-05-1815 

Jong de Klaas Jr.---- ---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Schout van de Gemeente De Knijpe ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Landstorm in de Gemeente Mildam die zeer weinig aan exercitie geoefend hebbende 

enz. ook aanwezig een Dagorder van de Luitenant Collonel van het 2e batt. Landstorm arr. Heerenveen Blocq van Scheltinga de 

akte was ondertekend door de Adjudant Copie Comform Jong de Klaas Jr. waarin vermeld dat Huppert (Hijppert) C. W. Oud 
Militair Sergeant en Jong de Klaas Jr. als instrukteurs enz. jaar 1815 (5) 

6383 145 

04-05-1814 

Jong de Klaas jr. Kastelein te Gersloot , wegens gebrek aan drilmeesters heeft de Schout van Tjallebert Jong  de C. C. (Claas 

Clazes sr) aan voornoemde die Kapitein onder de Burgerwapening enz. jaar 1814 (1) 

6301 316-7, 8,  
10  , 13            

01-07-1822 

Jong de Klaas Jr.---- 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) 

6101 1295+1296 

13-12-1823 

Jong de Klaas jr., Boer te Tjalbirdt in 1807 Taxateur der verponding in de Provincie Zeeland  en vervolgens enz. enz. is 

benoemd tot Schatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Johannesga dit document 

is ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, 
Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. 

Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke, Boelens van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz. jaar 1823 (4) 

6101 1295 
13-12-1823 

Jong de Klaas jr., wonende te Gersloot is  benoemd tot Schatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van 
Knijpe, Mildam en Johannesga dit document is ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. 

voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema 

L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4) 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Jong de Klaas Kapitein op de Eendragt , jaar 1841 (4) 

6644  804 

18-08-1815 

Jong de Klaas Klaases---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld 
worden Scheltinga Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij 

Doldersum Klaas Jans Scheltinga,  Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe 

Gaeles 1 gulden pagt, schuld aan van  715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman,  dit 
stuk is ondertekend door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6) 

6101 1272 

10-12-1823 

Jong de Klaas Klazen Taxateur te Tjalleberd, Hij is benoemd als Schatter der Belastingen te Wolvega enz. jaar 1823 (4) 

6242 85 
09-02-1814 

Jong de Klaas Klazes---- Geerts G. en Geerts S. het betreft hun ontvangen request houdende verzoek om afbetaling van 500 
cum intrest wegens hunne Pretentie op deze gemeente Joure het betreft het opbouwen van een openbare school enz. ook 

genoemd Jong de Klaas Klazes van beroep Coopmante Joure die een obligatie van 1812 ten laste van de gemeente Joure enz. 

brief is ondertekend door de Schout van Joure Everts A. (Arend) jaar 1814 (1) 

6243 136 
28-02-1814 

Jong de Klaas Klazes---- Geerts S.,  Geerts G. en Jong de Klaas Klazes de Schout van de gemeente Joure heeft voorgedragen 
om aan voornoemden mandaten af te geven  ter mondante van 2100 franken wegens aflossing van capitaal enz. jaar 1814 (2) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Jong de Klaas Klazes 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) 

6871 28-03-1825 
59-C 

Jong de Klaas Klazes---- Jong de Sytze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknecht wonende bij zijn vader 
op het schip welke zig thans te Noordwolde ophoud zoon van Jong de Klaas Klazes van beroep Schipper heeft zijn zoon niet 

ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en Jong de Jeltje Roelofs† eerst vermelde heeft zig niet ingeschreven voor de Militie 

in het jaar 1825 , enz. jaar 1825 ( 

6241 42 
27-01-1814 

Jong de Klaas Klazes---- Rinkes Jan Jans,  Haan de Auke,  Jong de Klaas Klazes,  zij brengen samen op fl.3500.= tot aankoop 
van een huizing  zijnde naastgelegen  aan de oude kinderscholen op de Joure zonder welke aankoop de Nieuwe scholen enz. 

enz. ,Onderwerp een Obligatie enz. een brief op gezegeld papier wordt gesproken over intrest enz. deze brief is getekend door 

Geerts Siemon en Geerts Gerrit enz. jaar 1814 (7) 

6872 31-03-1825 

11-A 

 

Jong de Klaas Klazes---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het Oranjewoud (de 

voormalige Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verdr een brief met bezwaar omdat bovendien beide 

Kasteleins zijn enz. enz. Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud woonachtig is enz.enz. verder een 
Procesverbaal waarin genoemd worden de Grietman Vierssen P. O. (Pompejus Onno) van, Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) 

Assessor, Doesburgh van W. Arr. Inspecteur, Jongstra F. A. Ontvanger beide eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als 

bijschatter Schotanus Jelle Klazes Schatter te St. Johannesga verder worden genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk 
Lieuwes Boer te Haskerdijken Schatter gemeente Haske en Tjalleberd, Jong de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te 

St. Johannesga en Knijpe jaar 1825 (12) 

6244 338 

21-04-1814 

Jong de Klaas Klazes wegens geleverd enz. in 1810,  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) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Jong de Klaas Klazes, 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) 

8384 904/18 

13-09-1841 

Jong de Klaas Klazes, schutter in de Militie,  Onderwerp; onderzoek naar zijn verblijfplaats, hij blijkt als boerenknecht te 

werken bij Kooistra Andries Gerrits te Kleine Geest onder Tietjerk jaar 1841 (3) 

6381 119 
10-03-1814 

Jong de Klaas Kornelis---- Jong de Jippe Rinties ( dat de Commissaris Colonel indertijd op een briefje zijn naam verkeerd heeft 
geschreven Jong de Jippe Tammes)  heeft getrokken bij de loting nr. 79 moet zijn aangetekend getrouwd 18 Mei 1798, Dat die 

aantekening hoort bij no. 80 als zijnde de daar genoemde Jong de Klaas Kornelis op die dag getrouwd en niet op 26-08-1803 

hetwelk de trouwdag is van den volgende en wel nr. 81 zijnde Haan de Wytse Jitses waar tevens de zelfde trouwdag staat als bij 
nr. 83 van Fokkema Albert Fokkes enz. jaar 1814 (2) 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Jong de Klaas Lolkes 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) 



6241 53                    

27-01-1814 

Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt de helft van dit veer aan Bootsman Jan 

Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters Andries Koopman te IJlst en Burger van die Stad., 

Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 (17) 

6008 82 blz. 5        
03-02-1816 

Jong de Klaas Pieters staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 
allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6277 30-15 

09-01-1817 

Jong de Klaas R. 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) 

6100  1215-46 

29-11-1823 

Jong de Klaas R. te Workum hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is 

gegeven van betaling enz. enz wegens een dienstbode omdat zijn moeder  enz. enz. jaar 1823 54) 

8171 230/17, 286 
01-03-1839 

Jong de Klaas Schip de Eendragt, jaar 1839 

9465 Deel 2, 76 

31-10-1866 

Jong de Klaas Seyes te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum 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)  (vergunning reeds op 11-03-1740) 

6404  68 

08-02-1816 

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) 

5664 34 

18-09-1903 

Jong de Klaas Sneek Ondernemer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6833 27-A blz.10 
06-02-1824 

Jong de Klaas 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 

6070 418 en 419 

23-05-1821 

Jong de Klaas Tjipkes Veehouder te Baard een aantal van 22 vol en gelde schapen gehad hebbende waaronder hij ene 

besmettelijke schurft ontdekt heeft  zo mijn buurman mij genoodzaakt heeft enza. enz. heeft hij de schapen geleverd aan de 
slagers Tolsma Wytze Feykes en Roodenhuis Pier Jans  beide te Baard  voor de somma van   80 nederlandsche guldens maar 

dat de schapen bij leven waard zijn 230 guldens enin een handgeschreven  brief met zijn handtekeninf verzoekt hij nu een 

schadevergoeding enz. enz.  ook aanwezig een handgeschreven  verklaring van de beide slagers met hun handtekening  en een 
document van de Grietman van Baarderadeel Buma B. (Bernhardus) dat hij een billijke aanspraak kan maken op vergoeding 

enz. jaar 1821 (4) 

3698 B-46, 7 
14-03-1832 

Jong de Klaas Uitzes---- Jong de Jenke Klazes is de naam en niet zoals vermeld Jouke en Woude van der Rienk Sijbes te 
Finkum door familiebetrekkingen verwant aan haar d.v. Jong de Klaas Uitzes verklaart bij deze enz. , 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 (3) 

3698 B-38 
14-02-1832 

Jong de Klaas Uitzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3699 A-38 
14-02-1834 

 

Jong de Klaas Uitzes, 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 

Jong de Klaas Uitzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

3701 38-C 

08-02-1839 

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) 

3622 B  Stuk 3 

29-11-1856 

Jong de Klaas Wietzes te Raard hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of Klaarkampsterbrug over de 

Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Klijn de Wiebren Jacobs te Raard en Minnema 

Simon Meinderts te Raard enz. jaar 1856 (5) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Jong de Klaas(ke) P. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 
een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 

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

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

6250 1006         

18-10-1814  

Jong de Klaas,  Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad slechts 

elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij wegens een tekort 

daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Jong de Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9182 605 

05-04-1916 

Jong de Klaas,  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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Jong de Klaas, 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) 

9186 374 

04-04-1918 

Jong de Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

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

9185 1612 
05-12-1917 

Jong de Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

3700 38-C 

03-02-1837 

Jong de Klaas, 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) 

6623 109 

08-01-1814 

Jong de Korneles Jaarigs---- 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) 



5664 29 

17-04-1913 

Jong de Kornelis (Cornelis) Warns/Sneek Schip de Handel en Nijverheid,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

6623 166-167 

11-01-1814 

Jong de Kornelis J. , hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl 

Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Jong de Kornelis J. 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) 

8257  61/8 

15-01-1840 

Jong de Kornelis Minnes wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821  in de Provincie Vriesland en 

op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten  van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale 

Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4) 

8277 435/13, 105 
04-05-1840 

Jong de Kornelis Oenes Akkrum Schipper op de Jonge Kornelis, jaar 1840 

8172 242/24, 244 

05-03-1839 

Jong de Kornelis Oenes Ureterp Schipper, jaar 1839 

5663 17 en 

32 =Minuut 

19-04-1888 

Jong de Kornelis Sjirks  Molkwerum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 17 en 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Jong de Kornelis Sjirks Molkwerum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5666 5 
26-02-1885 

Jong de Kornelis Sjirks Molkwerum Stoombootdienst  Warns op Sneek, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5662 17 en 

48= Minuut 

28-04-1887 

Jong de Kornelis SjirksMolkwerum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

8199 729/5, 290 

Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Jong de Kornelis te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Jong de Kornelis te Oosterlittens 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) 

5664 27, 11 
16-04-1914 

Jong de Kornelis Warns/Sneek Schip de Handel en Nijverheid,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

9182 24 

06-01-1916 

Jong de Kornelis,  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) 

9181 1413 
06-08-1915 

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

9725 Deel 2  

Blz. 153 
00-00-1895 

Jong de Kornelis, Korps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

5664 A.16 

Bijlage 34 

25-04-1912 

Jong de Kornelis/Cornelis Warns/Sneek Schip de Handel en Nijverheid,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Jong de Krijn Aukes 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de L. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6252 1186-6 
29-11-1814 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Bolsward 

Jong de L. B. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 

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

(3) Gehele provincie (122) 

6840 36-A  
blz. 44 

22-04-1824 

Jong de L. B.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) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de L. D. , 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) 

8280 526-1, 13 
22-05-1840 

Jong de L. D. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 
           deel 

Jong de L. D. te Tzum 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 

Jong de L. D. te Tzum 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 2 

26-09-1839 

Jong de L. D. te Tzum, 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) 

9126 1043-13 

1879/1880 

Jong de L. D. Timmerman te Herbayum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 

jaar 1879 (3) 

6250 971 

04-10-1814 

Jong de L. D.? Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden 

enz. enz. jaar 1814 (7) 

8257  69/20, 1 

nummer 39 
20-01-1840 

Jong de L. 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) 

6419 287-C 1e  
Bataillon 

28-06-1817 

Jong de L. F. 484  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) 

8257  69/20, 3 

nummer 34 

20-01-1840 

Jong de L. H. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6833 27-A, 4 
06-02-1824 

Jong de L. H. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6833 14-A, 4 
12-02-1824 

Jong de L. J. 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) 

8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Jong de L. J. te Tzum 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Jong de L. K. de weduwe 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) 

6833 14-A, 4 

12-02-1824 

Jong de L. K. de weduwe 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) 

9187 908 
06-07-1918 

Jong de L. Oudehaske Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1) 

9182 734 

27-04-1916 

Jong de L. P. te Leeuwarden, 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) 

6418 248-C 1e bat  
8e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Jong de L. T. 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) 

8375 708-5_7b 

20-07-1841 

Jong de L. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en 

Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere 

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

8386 949/13  
20-09-1841 

Jong de L. te Tzum, 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) 

6668 380 blz. 2 
04-10- 1817 

Jong de L. W. 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Jong de L. W. weduwe van Boer de R. 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 van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen 
bedrag enz. jaar 1840 (5) 

3622 K 

Stuk 5 
13-02-1875 

M stuk 3 

Jong de L. W.---- Wijmenga Roelof Klazes pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten 

zuiden van Bergumerdam met als borgen Jong de L. W. en Kooi van der D. R. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden 
voor 1 jaar enz Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (7) 

6843 20-A 
Bladzijde 7 

21-05-1824 

Jong de Lambert Gepensioneerd Schoolmeester te Boornbergum, 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) 

6043 89 

05-02-1819 

Jong de Lambert hij krijgt eervol ontslag als onderwijzer te Akkrum  onder genot van een jaarlijkse pensioen van enz. enz. 1819 

(2) 
 

6298 

 

261 

19-03-1821 

Jong de Lambert, met terugzending van de Bijgaande stukken (is een handgeschreven brief  en 2 proces verbalen van hem met 

ondertekening )  door de Grietman van Tietjerkseradeel aan de Gouveneur en dat hij bij aankomst te Bergum begonnen is met 
een Huis te kopen  en voorgaf eene Winkelneering in het groot te zullen Excerceren dat hij dus beschouwd moet worden als een 



man in goeden doen enz. in zijn brief verzoekt hij Lambert de Jong gewezen onderwijzer te Akkrum  wonende te Bergum  en 

dat hij wegens huislijkie omstandigheden enz. enz. in proces verbaal schrijft hij o.a. dat door bezoekingen van ziekten haast niet 

weet om dagelijks voor mijn vrouw en kinders een stukje brood te krijgen enz. en dat hij de aanslag niet kan betalen enz. akte 

achter170 jaar 1821 (5) 

6043 121 

19-02-1819 

Jong de Lambert, Onderwijzer te Akkrum ,een handgeschreven brief met zijn handtekening   waarin vermeld dat hij het land 

ruim 10 jaar heeft gediend wegens ontvanger en gaarder maar dat hij dat laat vallen en de baan als onderwijzer ook al wegens 

zijn pensioen aanhoud ook al omdat hij 7 monden te voeden heeft enz. enz. enz. jaar 1819 (1) 

6021 256, 44-47 
19-04-1817 

Jong de Lammert Johannes hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante 
schoolen int lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er 

een school en onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Jong de Lammert Johannes 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) 

3622 I Stuk 
4 en 5 

08-09-1870 

Jong de Lammert Wiepkes---- Wijminga Roelof Klazes te Kollum is de hoogst biedende tot pachter van de Tolgelden bij de 
draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van den Bergumerdam in de gemeente Tietjerksteradeel met als borgen Jong 

de Lammert Wiepkes en Kooi van der Ritske Douwes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  ok de handtekeningen 

van alle drie staan onder het document jaar 1870 (10) 

6643  753 
1e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Jong de Lammert Willem 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 803-2 

17-09-1816 

Jong de Lammert Willems 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) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Jong de Laurens Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement 

9180 1191 

21-06-1915 

Jong de Laurens Met personalia Veldwachter Zijn benoeming (3) 

8361 42-20 

01-05-1841 

Jong de Leonardus * Den Haag staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum 

en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van 
Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in 

opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 

(6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Jong de Levie S. te Bolsward 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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Jong de Levij 63 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Jong de Levy S. te Bolsward 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) 

9465 Deel 2, 26 

16-09-1818 

Jong de Lieuwe A. te Ferwerd  Beurt en Veerdienst van Ferwerd naar Leeuwarden en Dokkum,  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 1818 (8). 

8257  69/20, 1 
nummer 7 

20-01-1840 

Jong de Lieuwe 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) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Jong de Lieuwe H. 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 

8225  1253-13, 11 
10-12-1839 

Jong de Lieuwe Jans te Ferwerderadeel 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)  

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Lieuwe,  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) 

6419 301 
18-07-1817 

Jong de Lieuwke Hendriks---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse 

Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  
van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft 

laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens 

werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en 
ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende 

getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes 

Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren 
en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene 

zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., 

Andrea G.    jaar 1817 (9) 



9134 1081-13 

16-04-1883 

Jong de Lieuwke te Herbaijum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

7977 

 

153-24 

11-02-1837 

Jong de Linse Eises wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom met 
vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 1837 (6) 

6093 284 

06-04-1823 

Jong de Lint Clazen ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door eerstgenoemde het betreft 

het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te 

zijn met het bergloon enz. ook belanghebbende zijn,  Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W., Teunis 
Gabe enz.  jaar 1823 (3) 

6664 241-A 

jaar 1817 

Jong de Linze Hendriks, wonende te Bovenknijpe, Solliciteerd naar de baan van Onderwijzer van de school te Gersloot (3) jaar 

1817 

9465 Deel 2, 5 
15-06-1824 

Jong de Lolke  te Bozum , Beurt en Veerdienst van Bozum 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 1824 (8). 

9465 Deel 2, 5 
15-06-1824 

Jong de Lolke te Bozum , Beurt en Veerdienst van Bozum 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 1824 (8). 

9725 Deel 2  
Blz. 110 

00-00-1891 

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

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

6417 211 

15-05-1817 

Jong de Lolle 49 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 

Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  

enz. jaar 1841 (6) 

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

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

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

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

9183 1680 
21-11-1916 

Jong de Lourens Surveillant in de Prinsentuin Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1916 (2) 

6101 1292 

13-12-1823 

Jong de Louw Ates en  Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan 

Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een 
partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de 

Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , 

Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij 
geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4) 

6074 736 

28-09-1821 

Jong de Louw Ates---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als 

plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de 

geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein 
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der 

Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan 
ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder 

geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, 

Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder 
aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser 

Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15) 

6077 1046 

27-12-1821 

Jong de Louw Ates Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas 
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal 

gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen 

Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar 
Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1921 (25) 

6080 247   

09-03-1822 

Jong de Louw Attes---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans 

liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk 
Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens 

schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, 

Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., 

Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. 

en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6277 30-2 
09-01-1817 

Jong de Lucas Sjoerds 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) 

9134 1081-41 
16-04-1883 

Jong de Lucas te Workum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Ludje Andries 411 Beetsterzwaag 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) 

6418 248-E 

2e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Jong de Ludje Jacobs staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots 

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

bevinden enz. jaar 1817 (4) 



6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Jong de Luidje Jacobs is zijn volgnummer bij de 5e 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) 

6841 16-A 

03-05-1824 

Jong de Luite Geerts--- Jong de Luite Geerts Veenbaas te  St. Johannesga, Onderwerp Vervening 1822, ook genoemd,  Jong de 

Luite Geerts jaar 1824 (2) 

6841 16-A 

03-05-1824 

Jong de Luite Geerts Veenbaas te  St. Johannesga, Onderwerp Vervening 1822, ook genoemd,  Jong de Luite Geerts jaar 1824 

(2) 

6418 248-A  

 7e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Jong de Luitje Jacobs * Oranje Woud 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) 

9184 1047 

06-08-1917 

Jong de Luitzen----- Boer de H. te Donkerbroek een handgeschreven brief met de handtekening van, onderwerp;  neemt ontslag 

als Lid College van Zetters van de  Belasting    te Ooststellingwerf, zijn opvolger is Tiesinga P. J. te Oosterwolde omdat Jong de 
Luitzen te Appelscha  deze functie niet aanneemt jaar 1917 (8) 

8257  69/20, 2 

nummer 29 

20-01-1840 

Jong de Luitzen Sjoerds 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) 

9725 Deel 2  

Blz.1 
00-00-1875 

Jong de Luitzen,   1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 50 

00-00-1871 

Jong de Luitzen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 52 

00-00-1871 

Jong de Luitzen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 54 

00-00-1872 

Jong de Luitzen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 56 

00-00-1872 

Jong de Luitzen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 62 
00-00-1873 

Jong de Luitzen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 70 
00-00-1873 

Jong de Luitzen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1874 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Lutje Jacobs 355 Katlijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Jong de Lutje Jakobs 111 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) 

6285 1247- 213 
18-12-1817 

Jong de Lykele Andries, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de M. 8 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Jong de M. A. Predikant te Rotterdam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, 

ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4 

17-09-1839 

Jong de M. G. te Damwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

8380 835-4 

05-07-1841 

Jong de M. G. te Dantumawoude wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane 

Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

8225  1245-8b    
21-30 

07-12-1839 

Jong de M. in leven gehuwd met Baukje Ferwerda 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) 

6394 257 
31-03-1815 

Jong de M. R. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hindelopen 

Jong de M. S. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Hindelopen 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 (2) Gehele provincie (122) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de M. T?. 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Jong de M. 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 

Haskerland 

Jong de M. te Joure staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Haskerland 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, 16 
19-06-1840 

Jong de M. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. 

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

8211 988-3, 16 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de M. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Maarten 321 is zijn volgnummer en Rotterdam 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Jong de Maarten 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) 

6420 349 
11-08-1817 

Jong de Maarten Stoffels---- Steeg van der Jurk Roelofs en Weerda Gerrit Jellis beide plaatsvervangers, alsmede Wieleman 
Pieter Johannes  (Loteling)  welke alhier voor de militairen dienst onbekwaam zijn gevonden en waarvan hiernevens de attesten 

van onbekwaamheid zijn bijgevoegd (deze attesten zijn aanwezig in dit dossier) ook zijn de personen Graad de Dirk en Jong de 

Maarten Stoffels wegens hun lengte (is vermeld) onbekwaam voor de Artillerie zijn enz. jaar 1817 (3) 

8179 365/6, 34 

06-04-1839 

Jong de Makkum Politieambtenaar, jaar 1839 

8109 34, 879/16  

t/m 21  
05-09-1838 

Jong de Makkum Politiebeambte, jaar 1838 

6385 1 

30-06-1814 

Jong de Marcelles hij is nog niet gearriveerd bij het 3e Bataillon  infanterie Landmilitie te Kampen enz. jaar 1814 (1) 

8285 611-3 

18-06-1840 

Jong de Maria---- Feitzes Jochum er is bij hem nauwkeurig onderzoek gedaan bij hem naar de geboorteplaats van de bedelaars 

Kolonist Jong de Maria  maar dat er niets meer van hem is vernomen dan dat zij als kind van Groningen was vervoerd naar de 

grootouders daar ongeveer 17 jaar gebleven was en opgevoed en daarna weggegaan en naderhand verkeerde zij te Amsterdam, 
haar grootvader was Feitzes Jochum die voor ca. 14 jaren te Oosterend zoude overleden zijn en ook benaderd in Hoorn is Vries 

de Jannetje weduwe van Weslofwerp Jan, maar Jong de Maria blijft in haar verlaring volharden dat zij te Harlingen is geboren 

en haar moeder daar was aangekomen vanuit Maastricht en terwijlo haar moeder Vries de Jannetje is weduwe van Werf Jan 
Detle nog te Hoorn woonachtig is enz. een uitgebreid dossier jaar 1840 (10) 

9180 1246 

05-07-1915 

Jong de Maria,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jong de Marten 258 Huizum 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) 

5986 262 lijst 1 
08-04-1814 

Jong de Marten Clazes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek 
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor 

ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5) 

6382 20 nr.  65 
29-03-1814 

Jong de Marten G. plaatsvervanger van Ploeg v.d. Auke Jacobs staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, 

jaar 1814 (4) 

6418 248-A  

 3e blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Jong de Marten Gerrits * Jorwert bij Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het 

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

den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Marten Jan 505 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

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

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

6256 353 

13-04-1815 

Jong de Marten Klases  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) 

6419 287-A_6 e  
Compagnie 

Jong de Marten wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. 
Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen 



23-06-1817 informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. 

jaar 1841 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Marten,  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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Jong de Martin Gerrits 731 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Jong de Maurits,  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) 

6385 40 

06-07-1814 

Jong de Mazelis---- Houten van Hubert Aukes, hij is op de 5e bij het depot in Campen aangekomen maar dat Jong de Mazelis 

remplacant van Kleyn Jan Theunis van Terschelling niet is aangekomen idem zo met Oebles Wiebe enz. jaar 1814 (1) 

6384 111 

13-06-1814 

Jong de Meelis, 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) 

9465 Deel 2, 33 
28-01-1867 

Jong de Meike Johannes te Herbaijum , Beurt en Veerdienst van Herbaijum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register 
van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8). 

6632 1279 

13-10-1814 

Jong de Meindert M., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe 

Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat 
betaald moet worden, Jaar 1814 (3) 

6627 621+667 

02-05-1814 

Jong de Meinse Robijns---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de verpligting 
ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van Harich zou 

komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse 

Alles en Jong de Meinse Robijns  jaar 1814 (7) 

6840 36-A  
blz. 27 

22-04-1824 

Jong de Melis Jan 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) 

9465 Deel 2, 36 

01-10-1856 

Jong de Michiel Jans te Balk, Beurt en Veerdienst van Balk naar Sloten,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen 

en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

9465 Deel 2, 124 
11-09-1855 

Jong de Michiel Pieterste Woudsend, Beurt en Veerdienst van Woudsend naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van 
de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8). 

8381 841/12 
26-08-1841 

Jong de Michiel te Zundert wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 
kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6303 532-m 

04-11-1823 

Jong de Mijntje Jans 20 jaar zij staat vermeld op een document  van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te 

Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6091 172 
24-02-1823 

Jong de Minne Cornelis---- Cancrinus Joh.’s Deurwaarder Executant heeft een Arrest gedaan ten huize van Jong de Minne 
Cornelis tot verkoop van in beslag genomen goederen, in deze inbeslagname een mooi overzicht wat de Jong zoal in huis had 

als inventaris enz. met als getuige Dekker Jan en Hoeksma Syte M.  jaar 1823 ( 4) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Jong de Minne Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Jong de Minne Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 

Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Jong de Minne Cornelis, 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) 

8308 1064-5 

27-10-1840 

Jong de Minne Gelts van beroep Landbouwer te Dantumawoude het betreft een prijsverhoging van f. 50.= enz. jaar 1840 (2) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Jong de Minne 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 

9183 1454 

07-10-1916 

Jong de Minse, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Jong de Minse, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Jong de Minze,  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) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jong de N. B. 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) 

6845 32-A 

12-06-1824 

Jong de N. T. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

9180 264 

06-02-1915 

Jong de Nanne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9180 42 

07-01-1915 

Jong de Nanne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2) 

9181 1751 

06-10-1915 

Jong de Nanne,  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) 



6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Nocolaas 102 is zijn volgnummer en  Kuilenburg (Culemborg) 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) 

6378 19 

06-12-1813 

Jong de Nolke Thijsses---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van 

Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun 
bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2) 

9183 1306 

06-09-1916 

Jong de Nutte, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6651  195 
30-04-1816 

Jong de O. D.---- Jong de R. T. Schout van de gemeente Vrouwenparochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende het request van Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Bildzijl met een lijst van bezittingen 

der Doopsgezinden ondertekend door Jong de O. D. en Jong de R. T. tevens een bewijs van zijn aanstelling afgegeven door 

Martens M. (voorzitter) en Brouwer Jan bij absentie van van den Boekhouder enz. jaar 1816 (6) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Jong de O. F. 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) 

6284 1099 blz. 3   
31-10-1817 

Jong de O. Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en 
nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het 

bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

8308 1070-8 
21-63 

28-10-1840 

Jong de O. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

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

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.12>> 

27-08-1839 

Jong de O. T. 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) 

6049 623    

28-08-1819 

Jong de Obbe Obbes te Tacozijl wonende , commies der in en uitgaande rechten, Onderwerp een huis voor hem  enz. jaar 1819  

(1) 

6093 339 

23-04-1823   

Jong de Obbe Obbes,  Hij 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 

9182 605 

05-04-1916 

Jong de Obbe,  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) 

6403 6 

28-12-1815 

Jong de Oble Jans in een brief  aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin Majoor Commanderende 

het depot van het Bataillon  Inft. Nationale Militie No. 3 deze ondertekend en vraagt om de familie ter kennis te brengen dat zijn 
zoon overleden is enz. jaar 1815 (1) 

3700 26-A 

05-02-1835 

Jong de Oene Jurjens kind van Jong de Jurjen Pieters† en Bottema Willemke Oenes, 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 26-B 

05-02-1836 

Jong de Oene Jurjens, 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 (6) 

3700 26-C 
04-02-1837 

Jong de Oene Jurjens, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Oetze P. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

9465 Deel 2, 13 

26-03-1857 

Jong de Okke te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie(Zuidhoek) 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 1857 (8). 

6382 63 

01-04-1814 

Jong de Otte Derks---- Pabts ….? Luitenant Colonel, commanderende 3e bat. Landmilitie in garnizoen te Kampen informatie 

gehouden op last van Pabts, van de Soldaat Jong de Otte Derks ten overstaan van de Capitein Sluiterman D. en den Luitenant 
Hulsteijn van Flaganaeus daarna een lijst met een aantal vragen en de antwoorden van de soldaat hij is 33 jaar geboren te 

Makkum waar hij dienst genomen heeft voor hoe lang getekend door de Capitein en de Luitenant enz. enz. jaar 1814 (3) 

6634  1525 

08-12-1814 

Jong de Otte J., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 

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

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

6628  819 

30-04-1814 

Jong de Otte Jans---- Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks 

van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den 
Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis 

Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen 

maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.   Jaar 1814 (5) 

6631  1113 
24-09-1814 

Jong de Otte Jans -----Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat beide wonende te Balk en  in de hoedanigheid van Diakenen der 

Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere  leden en de Schout van een plan tot betaling aan 
den Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming te 

geven tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten 

Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning  no. 10A bewoond door 
de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk  en de 

woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk  ten Noord Westen de weduwe 

Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5) 

6271 586-4 
01-07-1816 

Jong de Otte Jans 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) 

6423 541H 

05-11-1817 

Jong de P. B. Kapitein op het Schip de Jonge Frederik 2 + 3 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. 

Assessor plv Grietman van Lemsterland 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4-v 
17-07-1839 

Jong de P. C. te IJlst 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. 26-v 
17-07-1839 

Jong de P. C. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8280 517-15,1 

19-05-1840 

Jong de P. C. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen  

reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3) 

8280  517-11, 44  
19-05-1840 

Jong de P. C. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  

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

8308 1074-9 

29-10-1840 

Jong de P. E. 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Jong de P. E. te Dragten 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) 

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Jong de P. G. 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) 

9921 23 

19-10-1882 

Jong de P. H. , Gemeenteveldwachter te Stiens 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 1186-6 

29-11-1814 

Jong de P. H. , 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) 

8386 949/6 
25-09-1841 

Jong de P. J. 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 ) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Jong de P. J. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. 

A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8285 615-2, 6-2 19-
06-1840 

Jong de P. J. te Vrouwen 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) 

8224 1225-3 

02-12-1839 

Jong de P. M. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking 

nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van 
Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland 

enz. jaar 1839 (5) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Jong de P. N. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

8350 174-5 
19-02-1841 

Jong de P. O. ---- Scheltinga Joh. Koopman van beroep er zijn inlichtingen over hem gevraagd wonende te Wolvega en 
eigenaar van het huis  hetwelk thans door de heer Begeman als huurder wordt bewoond  het betreft het verlaten van het huis 

door de huurder wegens vertrek, dat is aan de Maire gemeld door Scheltinga maar de Maire heeft geantwoord dat hij geen 

gebruik meer wilde maken van het huis enz. en wat betreft de woning van de heer Jong de P. O.  dat deze minder geschikt is 
voor enz.  jaar 1841 (13) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Weststel- 

      lingwerf 

Jong de P. O.  te Woudsend staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 

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

8280 526-1, 39 

22-05-1840 

Jong de P. O. te Weststellingwerf 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 Weststellingwerf 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) 

8285 615-2, 39-2 
19-06-1840 

Jong de P. O. 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) 

8375 708-5_39b 

20-07-1841 

Jong de P. O. te Woudsend staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), 

Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 
ingekomen enz. jaar 1841 (6) 



8386 949/39 

20-09-1841 

Jong de P. O. te Woudsens , 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 verkoper met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 937/6 
22-09-1841 

Jong de P. P.  ---- Ingen van S. , Cipier in het Huis van Arrest te Heerenveen , een request ter bekoming van een geldelijke 
toelage tot het vinden van een geneeskundige hulp te Noord Braband, terwijl zijn functie tijdelijk waargenomen zal worden 

door  Jong de P. P.  jaar 1841 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de P. P. 1 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 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) 

6633 1372 
02-11-1814 

Jong de P. P. en  Schoonhouwer W. E.  Gecommitteerden van de gezamelijke Schippers vaarende van harlingen op Leeuwarden 
visa versa geven met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat tusschen 

de Gemeente besturen van de Steden  Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Dokkum enz. betrekkelijk de veren gesloten 

opzigtelijk de conventie in de jare 1808 door enz. jaar 1814  (4) 

5673 

 

119 

27-08-1901 

Jong de P. P. Jr., secretaris van de Bond van de Friesche Stoomvaartbelangen erkend bij KoninklijkBesluit , 27-12-1897 

onderwerp de dichtgevroren haven van Lemmer wegens ophoping van IJs enz.  dat de schepen mogen varen via de Wijmerts 

naar\ Stavoren enz. jaar 1901 (7) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Jong de P. P. 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) 

8308 1070-8 

365-407 

28-10-1840 

Jong de P. P. te Exmorra  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 

Jong de P. P. te Exmorra 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Jong de P. P. te Oldeboorn 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) 

5711 17 

19-05-1900 

Jong de P. P. Workum Secr van de Bond Friesche  Stoomvaart belangen, 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) 

5663 14 

30-03-1898 

Jong de P. Pz Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5662 101 

01-04-1881 

Jong de P. Pz.  Amsterdam Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 270 

81 

24-04-1884 

Jong de P. Pz.  Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5663 1 

30-03-1898 

Jong de P. Pz. Harlingen Schip de Paul Kruger, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5674 90 

24-07-1908 

Jong de P. Pz. jr. te Sneek , verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd  van 

Frieslands Jacht Club te Sneek) vergunning voor om te mogen varen met het Stoom Yacht “Ina Louise”in de provinciale 
wateren van Friesland tevens  correspondentie daarover enz ,  jaar 1908 (4) 

5672 57 

19-03--1891 

Jong de P. Pzn. , te IJlst een  verleende vergunning (blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het 

reglement enz. jaar 1891 (1) 

5672 73 
04-03-1891 

Jong de P. Pzn. , te IJlst, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van 
kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie 

over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9) 

5672 53 
30-09-1891 

Jong de P. Pzn. ----Bruinsma  P. Stoombootkapitein  te Dokkum  schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde 
Staten  en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz.  enz. en de fabrikant Boon Molema & 

Cock schrijft  brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  dat hij verklaard dat in hun fabriek is gebouwd het schip de 

Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij,  in 1889 de Libra  aan de heer Plantenga H. P. te 
Joure   en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P. Pzn. Te IJlst in 1890 de Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te 

Langweer, verder een correspondentie daarover,  jaar 1891 (6) 

5672 53 

02-06-1891 

Jong de P. Pzn. De Fabrikant Molema de Cock  Boon van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd 

schip  van  De heer Jong de P. Pzn. St.Boot My.  nieuw was De Stad IJlst (5) 

5664 29, 7   

16-04-1903 

Jong de P. Pzn. Harlingen Schip de Paul Kruger,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 11 

01-04-1910 

Jong de P. Pzn. Sneek Schip de Holland I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 37, 11 

01-04-1910 

Jong de P. Pzn. Sneek Schip de Holland II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 37, 11 
01-04-1910 

Jong de P. Pzn. Sneek Schip de Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5673 

 

33 

24-09-1900 

Jong de P. Pzn. Te Sneek , een verleende vergunning (Wit) voor het schip de “Noord-Holland III“ tot het Varen en  Sleepen in 

Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

5673 
 

118-A 
21-08-1901 

Jong de P. Pzn. Te Sneek, een dossier met o.a.:   wegens het buiten werking stellen van de stoomboot “Stad Sneek” enz. ook 
genoemd de Stoomboot “Noord Holland II”  een  aantal handgeschreven en getekende brieven van hem, de  “Noord Holland I”  

enz. enz. jaar 1901 (26 



5672 55 

23-10-1891 

Jong de P. Pzn., Ondernemer der Stoombootdienst Sneek-Amsterdam wonende te Sneek schrijft  in een door hem getekende 

brief aan de gedeputeerde Staten dat hem in 1877 een vergunning is verleend om met zijn Stoomboot  de “Stad Sneek “ enz. 

enz. en verzoekt te mogen krijgen een vergunning tot bevaren met een andere boot enz. enz. jaar 1891 (7) 

5672 120 
30-03-1896 

Jong de P. Pzn., te IJlst, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Noord Holland II “ met 
het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5672 45 

18-06-1891 

Jong de P. Pzn.met zijn  stoomboten de “Stad IJls”  en “Sneek” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten 

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

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

5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 17 

05-02-1900 

Jong de P. Pzn.te Sneek Sneek V, 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 getekende brief met gedruktte firma gegevens bovenaan dat hij niet aan het 
verzoek kan voldoen daar hij anders te veel schade zou enz. enz. enz.  jaar 1900 (12) 

6830 18-A blz. 18 

21-01-1824 

Jong de P. R. 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) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Jong de P. R. te Jelsum 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) 

8375 708-5_23a-v 

20-07-1841 

Jong de P. 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) 

8375 708-5_23b-v 

20-07-1841 

Jong de P. 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) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Jong de P. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Jong de P. te Jelsum (2x) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr 
anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_23a-v 
20-07-1841 

Jong de P. te Jelsum 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwarde- 
          radeel 

Jong de P. te Jelsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de P. te Jelsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Jong de P. te Jelsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8211 988-3, 23 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Jong de P. te Jelsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8285 615-2,  
23,2, 4 

19-06-1840 

Jong de P. 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 

Jong de P. 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) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Jong de P. te Sint Jacobi 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) 

5665 03-12-1880  

44 

Jong de P. te Winsum, ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp:  een aankondiging van 

zijn Beurtdienst  met zijn schip van Franeker naar Sneek  , wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is 
aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen 

en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. 
te  Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek  jaar 1880 (8) 

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-1824 

Jong de P. W. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6047 417 

21-06-1819 

Jong de P. W.---- Greidanus J. J. en  Terwisga L. H. B.  en Roeden van Tjeerd Geerts  en Vries de J. G. en Jong de P. W. zij 

ondertekenen een brief betreffende beloning van hun werk als zetter enz. enz. jaar 1819 (2) 

8379 796-10 
13-08-1841 

Jong de P. Y.  te Driesum hij komt voor op een staat met een verzoek om gedeeltelijke vrijdom van den accijns op turf  voor 
zijn Cichoreidrogerij, met diverse aantekeningen en advies,  jaar 1841 (5) 



6424 609 

10-12-1817 

Jong de Paulus Tjeerds 6 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

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

3600 10 

16-04-1875 

Jong de Peter Pz. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen 

vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. 

de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16 

6255 250-4 
10-03-1815 

Jong de Pier Annes heeft tegoed voor 2 Trommelvellen , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven 
gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske  ter beschikking van de departementalen ambtenaar 

enz. jaar 1815 (7) 

6628  825 blz. 3> 
23-05-1814 

Jong de Pier 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) 

6030 20-B 

09-01-1818 

Jong de Pier Harings, Hij staat op een naamlijst  van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek 

gedetineerd geweest zijn geweest  met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 
14-08-1839 

Jong de Pier Jelles 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) 

9134 1696 en 1745 

20-12-1883 

Jong de Pier Jz. te Hommerts, zijn aanstelling als lid van het college van zetters der belastingen i.p.v. de overleden heer 

Bootsma Jentje Ymtes, en een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de functie aanvaard,  jaar 1883 (6) 

6388 51            
08-10-1814 

Jong de Pier Pieters---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor afgekeurd 
in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, 

Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant 

heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Jong de Pier 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 

Jong de Pier Rinzes te Idaarderadeel 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jong de Pier Siers 219 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 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) 

9465 Deel 2, 22 
26-01-1856 

Jong de Pier te Dokkum  Beurt en Veerdienst van Dokkum naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1565 (8). 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

register 9170 

15-03-1873 

Jong de Pier, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

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

en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 1 

24-03-1868 

Jong de Pier, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 1 

register 9168 
22-02-1873 

Jong de Pier, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

6094 432 

26-05-1823   

Jong de Pierkje Johannes---- Veer van der Pieter Paulus, arbeider te Sneek verzoekt omdat hij in echt verwekt heeft bij desselfs 

huisvrouw Jong de Pierkje Johannes  zeven zonen waarvan er nog vijf in leven zijn enz.  de jongste geboren 30-11-1822 zij 
verzoeken de koning om vergunning om hun zoon de zelfde namen te geven enz. jaar 1823 (2)  

9725 Deel 2  

Blz. 122 

00-00-1892 

Jong de Piete, Korps Torpedisten r 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) 

9180 330-9 

17-02-1915 

Jong de Pieter  Met signalementPolitiebediende Dokkum , jaar 1915 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Pieter 30 is zijn volgnummer en Gouderak 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)  

6417 211 

15-05-1817 

Jong de Pieter 48 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 

Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 

kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  
enz. jaar 1841 (6) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Jong de Pieter 789  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) 

6840 36-A  

blz. 40 
22-04-1824 

Jong de Pieter A. Winkelier 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jong de Pieter A., 171 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) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Jong de Pieter A., 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) 

5663 142, 28 
16-04-1891 

Jong de Pieter Amsterdam Schip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de Pieter Annes 60 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) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Jong de Pieter Annes 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) 

6872 01-04-1825 

33-A 

Jong de Pieter Annes---- Jong de Jan Douwes te Heerenveen en Jong de Pieter Annes beide te Heerenveen en Koopmans Budde 

Jettes te St. Johannesga en Bles Hendrik K. te Joure staan vermeld in een document van Procesverbalen of acten van schatting 

personele belasting enz. jaar 1825 (3) 

6833 27-A blz.13 
06-02-1824 

Jong de Pieter B. 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 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Pieter Berend 444 Oudeberkoop is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 

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

3576 61-a 
14-10-1828  

Jong de Pieter C. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar 
Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. 

inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  

bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige 
weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

8307 1061/12 A. 

23-10-1840 

Jong de Pieter Clases IJlst Beurtschipper IJlst op Leeuwarden, jaar 1840 

6406 175-1+8-9 
09-04-1816 

Jong de Pieter Cornelis 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) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Jong de Pieter Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

5665 21-04-1881  
222 t/m 226 

Jong de Pieter en Stal v.d. Dirk beide wonende te Franeker kantoor bij beide houdende en te Harlingen bij Nijp….? , Kleine 
Oijevaar ,  maken bekend in een handgeschreven brief die beide ondertekenen  en een advertentie dat de Zomerdienst van Balk 

naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s.  enz.  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar 

passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (4) 

9181 1413 
06-08-1915 

Jong de Pieter gehuwd met Versteeg Henrica Dina,  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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Jong de Pieter Gerbens te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6622 2128 

24-12-1813 

Jong de Pieter Hanzes en Hoekstra Johannes Hartmans ---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te 

Terhorne, in november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes 
wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens 

schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes 

Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes 
wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn vader  een snaphaan heeft gelost enz. mede 

getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) enz. jaar 1813 (5) 

5666 1 
03-03-1898 

Jong de Pieter Harlingen St. Bootdienst voor 60 personen Leeuwarden op  Harlingen, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jong de Pieter 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)  

6632  

 
  

1237+1344 

25-10-1814 
 

Jong de Pieter Hommes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte 

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

Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van 

beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over 
welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde 

dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6242 124-16 
19-02-1814 

Jong de Pieter J. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 24-12  wegens het vervoeren van Ammunitie  enz. enz. jaar 
1814 (2)  dossier  (16) 



6383 63 

02-04-1814 

Jong de Pieter J. 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 

8383 874/9 no. 8 
04-09-1841 

Jong de Pieter Jacobs--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 
van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 

8257  69/20, 2 

nummer 98 

20-01-1840 

Jong de Pieter Jans de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

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

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

6381 136 nr. 117 

17-03-1814  

Jong de Pieter Jans te Langezwaag, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 

activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een 
aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6382 20 nr.  117 

29-03-1814 

Jong de Pieter Jans----Vries de Feitze Minnes plaatsvervanger van Jong de Pieter Jans staat vermeld op een lijst van personen 

welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van 
Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 

12-08-1839 

Jong de Pieter Jurjens 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Jong de Pieter L. 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 

Jong de Pieter L. 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) 

5711 21-a 

19-07-1900 

Jong de Pieter Leeuwarden Schip de Sneek I Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een 

nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

6025 553 
20-08-1817 

Jong de Pieter Lieuwkes, ----- Rengers Doetje en Watzes Vrouwkje , Els van Jan , Els van Jan en Vries de Tjeerd, Cobus Jan 
Jong de Pieter Lieuwkes,  Steenstra Tjalling zij hebben de besmettelijke gevangenisziekte die zich heeft geopenbaard in het 

Blokhuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1817 ( 3) 

9725 Deel 2  
Blz. 81-A   00-

00-1889  

Jong de Pieter naar Bilbao,  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. 126 
00-00-1893 

Jong de Pieter naar Duitsland, Korps Torpodisten,  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Jong de Pieter O. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor 
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt 

involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

8364 498/10, 13 
21-05-1841 

Jong de Pieter Ottes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega 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) 

6243 191-15 

06-03-1814 

Jong de Pieter 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) 

6242 124-8 
19-02-1814 

Jong de Pieter P. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 31-14 wegens gedane diensten als schuitvoerder ten dienste 
van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6242 124-9 

19-02-1814 

Jong de Pieter P. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 100-12  wegens gedane diensten als schipper ten dienste van 

de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6840 36-A  
blz. 40 

22-04-1824 

Jong de Pieter P. Koemelker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6101 1238 
03-12-1823 

Jong de Pieter Piebes (niet Siebes volgens het document) Trekveerschipper  van Harlingen op Leeuwarden deze persoon is van 
goed redelijk gedrag enz. enz. Onderwerp; betaling belasting en zwart werk. Jaar 1823 (2) 

6408 307 

27-08-1816 

Jong de Pieter Piebes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jong de Pieter Piebes 

door hem niet kan worden opgegeven enz. jaar 1816 (2) 

6393 134 

28-02-1815 

Jong de Pieter Pieters Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6423 560 
14-11-1817 

Jong de Pieter Pieters, Heerenveen is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative 
Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het 

Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie 

no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 

5663 14 
30-03-1898 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5664 29, 13   

16-04-1903 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 13   

16-04-1903 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664  29, 13   

16-04-1903 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Stad IJlst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663    44 

20-04-1899 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 



3600 13 

20-06-1878 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten 

voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals 

de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22) 

5664 29, 13     
16-04-1903 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 7 

10-05-1900 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5663 14 
30-03-1898 

Jong de Pieter Pz Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5662 29 

27-04-1882 

Jong de Pieter Pz.  SneekSchip de Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 29 
20-03-1882 

Jong de Pieter Pz. Amsterdam Schip de Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 49 en 26 

22-04-1886 

Jong de Pieter Pz. Amsterdam Schip de Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5663 28 
19-04-1888 

Jong de Pieter Pz. Amsterdam Schip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 44  en 29 

17-04-1890 

Jong de Pieter Pz. Amsterdam Schip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5662 28 

01-04-1881 

Jong de Pieter Pz. Amsterdam Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5666  Jaar 1898 

akte 1 

Jong de Pieter Pz. en Jong de Klaas o.a. een advertentie waarin zij bekend maken dat zij en stoombootdienst van Leeuwarden 

naar Harlingen en terug zullen openen per 28 februari met aanleggen te Dronrijp en Franeker voor het in en uitlaten van 
passagiers enz. ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1898 (4) 

5663    14 

30-03-1898 

Jong de Pieter Pz. Sneek Schip de Nijverheid I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 17 + 
1-A en 26 

08-04-1897 

Jong de Pieter Pz. Sneek Schip de Noord Holland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 44 

20-04-1899 

Jong de Pieter Pz. Sneek Schip de Noord Holland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5662 29 

01-04-1885 

Jong de Pieter Pz. Sneek Schip de Prinses Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5663 17 + 

1-A en 26 
08-04-1897 

Jong de Pieter Pz. Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5662 26 

03-06-1880 

Jong de Pieter Pz. Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5663 17 + 
1-A en 26 

08-04-1897 

Jong de Pieter Pz. SneekSchip de Noord Holland II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5665 20-11-1880  
akte  30 

Jong de Pieter Pz. te IJlst,  Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst  met zijn schip van Sneek naar Amsterdam, 
wat ook in een advertentie  (1 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 ,  tevens aanwezig een  

aanplakbiljet, het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam ten huize van Biermann Ferd. Westerhoofd no. 8. jaar 1880 (4) 

5672 35 

20-02-1891 

Jong de Pieter Pzn., Koopman wonende te IJlst verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij 

ondertekend dat hij eigenaar  is van een Stoombootdienst van Stavoren naar Leeuwarden met zijn boot genaamd  “de Stad IJlst” 

en dat zijn boot lang en breed is enz. en  verzoekt vergunning om deze dienst te mogen blijven onderhouden enz. enz. jaar 1891 
(3) 

6383 59 

02-04-1814 

Jong de Pieter R. te Westermeer , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6302 165 

10-10-1822 

Jong de Pieter Reinders,  één der hoofden der Huisgezinnen,, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen 

van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs  

enz. jaar 1823 (7) 

9134 908 

23-06-1883 

Jong de Pieter Rinkes lid van het college van zetters te Langweer, wegens zijn vertrek  naar elders wordt benoemd Schilstra 

Anne Ales Veehouder te Langweer enz.,  jaar 1883 (2) 

9134 1098 

08-08-1883 

Jong de Pieter Rinkes te Sloten ; Onderwerp het aanblijven als Lid der Zetters  te Langweer jaar 1883 (2) 

8376 
 

732/10 
27-07-1841 

Jong de Pieter Romkes militair lichting 1840 is  ziek achtergebleven en worden gelast als hij beter is  zig bij zijn corps te 
vervoegen enz. enz. jaar 1841 (2) 

6100 1148 

18-11-1823 

Jong de Pieter Siebes, Oud Zeeman en thans Schipper op een Jaagschuit  van Harlingen op Leeuwarden maar dat er zo een 

geringe verdienste  hij daar niet van kan leven en verzoekt daaromeen klein postje in een dorpje als ontvanger enz. enz.  hij is 
een 67 jarige zeeman die 40 jaren de grootste Oceanen heeft  beplaagd en nu in armoede is gevallen  enz. jaar 1823 (3) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Jong de Pieter Sijbrens 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) 

5711 36 

17-07-1900 

Jong de Pieter Sneek (een proces verbaal) Overtreding geconstateerd door  de Brugwachter van Kingmatille onder Welsrijp 

Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (4) 

5664 34 

18-09-1903 

Jong de Pieter Sneek Ondernemer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 



6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Jong de Pieter Sybrens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 

beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6624 277 
18-02-1814 

Jong de Pieter Sytzes wordt door de Schout van Veenwouden voorgedragen tot Lid van den Raad van dezer Gemeente en in 
plaats van Sijtzama van J. G. die benoemd is tot Lieutenant Collonel bij de Dragonders, tot Lid van de Raad  Boer de Sytze 

Feikes te Driesum enz. jaar 1814 (3) 

9414 188              

21-07-1914  

Jong de Pieter te Amsterdam, 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) 

6418 248-A  

 6e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Jong de Pieter te Harlingen 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) 

9465 Deel 2, 126 
03-10-1862 

Jong de Pieter te IJlst, Beurt en Veerdienst van IJlst naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1862 (8). 

6833 27-A blz.10 

06-02-1824 

Jong de Pieter 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 

6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Jong de Pieter te Makkum 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) 

6282 737-18 

07-07-1817 

Jong de Pieter U., 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Jong de Pieter W.  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 

Jong de Pieter W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6840 36-A  

blz. 36 

22-04-1824 

Jong de Pieter W. Timmerman 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) 

6282 737-24 

07-07-1817 

Jong de Pieter W., Boer te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9414 90 

02-07-1902 
 

Jong de Pieter---- Wijk van der Anne,  Dienaar van Politie , Glazenburg Roelf en Scherstra Gosse Sierk, Jong de Pieter staan 

vermeld op het formulier Voordracht ter vervulling eener betrekking van Veldwachter in de gemeente  Leeuwarderadeel,  met 
Leeftijd .Geboorteplaats, Godsdienst, Woonplaats , Gehuwd enz. enz jaar  1902 (1) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jong de Pieter Wiltjes 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) 

8380 840-11 

25-08-1841 

Jong de Pieter Ykes---- Lauwerman Kornelis Doedes en Jong de Pieter Ykes te Driesum Cichoreidroogery,  Onderwerp; 

verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6) 

9725 Deel 2  
Blz. 81-A A   

00-00-1889  

Jong de Pieter,  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. 82  
00-00-1889  

Jong de Pieter,  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. 84  
00-00-1890 

Jong de Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 87  

00-00-1890 

Jong de Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 68 

00-00-1887 

Jong de Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 80 

00-00-1889  

Jong de Pieter,  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.61 
00-00-1886 

Jong de Pieter,  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 1886 (2) 

9725 Deel 2 Blz.63 
00-00-1886 

Jong de Pieter,  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 1886 (2) 

9183 922 

06-06-1916 

Jong de Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 



9184 1031 

01-08-1917 

Jong de Pieter, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

9184 699 

05-06-1917 

Jong de Pieter, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 1475 
05-10-1918 

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

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 890 
04-07-1918 

Jong de Pieter, 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Jong de Pieter, 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) 

9180 642 

07-04-1915 

Jong de Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9725 Deel I   
Blz. 34 

00-00-1868 

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

jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 40 

00-00-1869 

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

jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 49 
00-00-1871 

Jong de Pieter, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 52 
00-00-1871 

Jong de Pieter, 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) 

9465 Deel 2, 76 

31-10-1866 

Jong de Pietje Annes weduwe te Blessum, Beurt en Veerdienst van Blessum 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)   

8225  1245-8a 

41-50 

07-12-1839 

Jong de Poppe 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de---- Posth. De Jong B. , 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jong de Poulus Tjeerds 159 Menaldum 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) 

6022 306 

09-05-1817 

Jong de R. ---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper 

varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & 
zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; 

Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen 

liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep 
Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra 

Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar 

zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens 
in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te 

Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was 

met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen 
arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te 

Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26) 

6050 659 

11-09-1819  

Jong de R.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 

opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de 
onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7) 

8386 949/10 

20-09-1841 

Jong de R.  te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

9921 26 

19-10-1882 

Jong de R. , Gemeenteveldwachter te  Berlikum 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) 

6301 334-2        
04-06-1822         

Jong de R. bewoond de Herberg, Het Tolhuis genaamd te Joure met de daarbijzijnde Draaijbrug , komt voor op de staat  der 
Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 

1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

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

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

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 3 

27-08-1839 

Jong de R. E. te Idskenhuizen 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) 



6379 101 

20-01-1814 

Jong de R. F. ---- Andringa Johannes Nammens Onderwerp zijn request betreffende de verkoop van zijn paard en dat hij wordt 

beschuldigd enz. ook is s’mans caracter hier in de gemeente overbekend, enz. tevens wordt hem gelast om den 12e febr. 1813 

s’morgens 9 uur aan het wagentje bij de Vrouwenpoort te bezorgen de 5 jarige zwarte ruin enz. tevens genoemd  Wiglama Atte 

Klazes,  benevens  een onsers Municipale Raden te Vrouwenparochie de Heer Vries de Cornelis Jans ook genoemd de 
Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt ook gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur daar aanwezig te zijn, ook 

genoemd Jong de R. F. deze ondertekend samen met Bijlsma Jentje Eeltjes deze documenten.  Er zijn veel problemen rond deze 

leverantie enz. jaar 1814 (10) 

6395 486 

17-05-1815 

Jong de R. F. President van het Plaatselijk Bestuur van Vrouwen Parochie ondertekend een brief betreffende >> Santhuizen C. 

G. Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie 

paarden ten behoeve van het Russische leger geleverd zijn aan  Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet 
betaald is enz. jaar 1815 (9) 

6834 7-A blz. 2 

18-02-1824 

Jong de R. F. te Nes, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende 

verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen 
der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 

6 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Jong de R. H. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 
Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6256 338 

21-02-1815 

Jong de R. H. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der achterstallige 

schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

8375 708-5_13a 

20-07-1841 

Jong de R. H. te  Zweins 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)  

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Jong de R. H. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 8>> 

27-08-1839 

Jong de R. H. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Franekera- 

           deel 

Jong de R. H. 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) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Jong de R. 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) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de R. H. 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) 

6254 181 
21-02-1815 

Jong de R. H., Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  een staat van 
achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

7977 

 

152-10 

11-02-1837 

Jong de R. J. Schipper op de Bougina staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en 

Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het 

schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7) 

6840 36-A  

blz. 45 

22-04-1824 

Jong de R. K. 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) 

5984 123 

15-02-1814 

Jong de R. K.---- Rosier J.  Percepteur der Directe Belastingen in de Gemeente Anjum ten overstaan van hem heeft de afgaande 

Percepteur  de heer Jong de R. K. aan de heer Breugel van R. overgedragen in een Proces Verbaal van opneming en overdragt 

van de Perceptie der Gemeente Schiermonnikoog enz. alle drie ondertekenen dit document, jaar 1814 (11) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Jong de R. K. te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. 

(Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

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

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Jong de R. K. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/10 

20-09-1841 

Jong de R. K. te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 

dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jong de R. K. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

(132) 

8364 486-2 

18-05-1841 

Jong de R. M. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve 

Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Jong de R. M. 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) 

8375 708-5_13 

20-07-1841 

Jong de R. M. te Zweins 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)  

6631 1066-17 

02-09-1814 

Jong de R. Pyetters 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) 

6383 55 
02-04-1814 

Jong de R. R. te Beets, 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) 

6830 18-A blz. 13 
21-01-1824 

Jong de R. R. te Makkum 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) 

6049 547 
07-08-1819 

Jong de R. T.----- Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de 
openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L., Jong de R. T. als plv. Grietman en Assessor van 

het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra 

Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1) 

6624 209 

24-01-1814 

Jong de R. T.---- Andringa van Arjen Lambertus wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Vrouwen Parochie door Jong 

de R. T de Schout van de gemeente jaar 1814 (3 

6065 

 

863 

06-12-1820 

Jong de R. T.---- Breebaard ….? hij is commies te Leeuwarden en verzoekt in een handgeschreven brief met handtekening aan 

de Gouverneur of hij er voor kan zorgen dat hij een fatsoenlijk huis , er is dadelijk aan de Assessor Jong de R. T. onder 
Vrouwen parochie woonachtig en dat deze heeft voldaan aan dit verzoek en er een kamer wordt ontruimtjaar 1820 (2) 

8201 785/9 

Bladzijde 1 
07-05-1839 

Jong de R. T. Kapitein van Termunterzyl naar Noorwegen met het schip de Jantina staat vermeld op het document de 

Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook 
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben is op de 19e april verongelukt doch het volk gered 

enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6251 1109 

21-10-1814 

Jong de R. T. Maire van Vrouwenparochie ondertekend een document betreffende> Bloemsma Binne thans Koopman wonend 

te Wierum  dat hij 15 maart j.l. is beroepen tot Schoolmeester te Oude Bildtzijl op een tractement van fl. 250.—per jaar  en hij 
deze post 16 en een tweede jaar heeft vervult maar nu wordt hij niet meer betaald wegens een verschil met de bewoners enz. 

enz. ook een brief  met bijagen enwel de berekening van wat hij nog tegoed heeft enz.jaar 1814 (4) 

6256 320 
20-02-1815 

Jong de R. T.---- Onderwerp: een Quotisatie  opgamaakt bij Tanja Jarig Piers, Molenaar Former Pijters, Lijecklama Tjalling 
Lyckles alle leden van het gemeentebestuur van  Vrouwen Parochie  en getekend door de Schout van genoemde gemeente  Jong 

de R. T. ten bedrage van  enz. enz. jaar 1815 (1) 

6651  195 

30-04-1816 

Jong de R. T. Schout van de gemeente Vrouwenparochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

het request van Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Bildzijl met een lijst van bezittingen der Doopsgezinden 
ondertekend door Jong de O. D. en Jong de R. T. tevens een bewijs van zijn aanstelling afgegeven door Martens M. (voorzitter) 

en Brouwer Jan bij absentie van van den Boekhouder enz. jaar 1816 (6) 

6632  1318 
23-10-1814 

Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen 
met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene 

Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  

dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze 
zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  

aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 

jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een 
ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een 

verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring 

van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 
jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van 

Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  

wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19) 

6628 731 

19-05-1814 

Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van  Andringa Johannes Nammens  

en Resupsie van Wiglama Atte Klases  en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in zijne gemeente gevonden worden 

enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden van Vrouwen Parochie en Siderius Gerrijt 

Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het document) dat het hun leed doet om de aanklacht van 

Johannes Nammens Andringa  jaar 1814 (15) 

6624 209 

24-01-1814 

Jong de R. T.---- Slim Wijbe Ates wonende te Vrouwen Parochie wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van 

Jong de R. T.  de Schout der Gemeente Vrouwen Parochie bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (3) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.12>> 
27-08-1839 

Jong de R. T. 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) 

6624 209-v 

24-01-1814 

Jong de R. T.---- Wiglama Atte Klazes is uit zijner Post Ontslagen en voor die post wordt voorgedragen Slim Wijbe Ates 

wonende te Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (3) 

8376 728/7-a 
26-07-1841 

Jong de R. T.. te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim 
K. A. te Sint Anna Parochie 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 een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 

8376 728/7-a 
26-07-1841 

Jong de R. T..te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim 
K. A. te Sint Anna Parochie 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 een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 



6382 38 

28-03-1814 

Jong de R.---- Talsma Klaas Sjoerds, een door hem ondertekende brief dat hij helaas geen gelden meer aan Wassenaar Jolle 

Jacobs zijn moeder kan betalen enz. ook tekend een Jong de R. jaar 1814 (1) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Jong de R. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Jong de R. te Joure 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) 

8386 949/10 

20-09-1841 

Jong de R. te Langweer     , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 

dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8375 708-5_10 
20-07-1841 

Jong de R. te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. 
(Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

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

8386 949/10 

20-09-1841 

Jong de R. te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de R. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

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

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

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

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Jong de R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  
over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen 

(69) 

9183 815  

16-05-1916 

Jong de R.W.  te IJlst een handgeschreven brief met de handtekening van op papier met zijn  gedrukt Briefhoofd R. W. de Jong  

“ de Jong Cheese” telefoonnumer 1 te IJlst   , onderwerp;  neemt ontslag als Lid College van Zetters van de  Belasting   te IJlst 
wegens vertrek uit de gemeente,  zijn opvolger is Spijksma Joh. te IJlst, tevens de benoeming en dat hij de functie aannemt met 

zijn handtekening,  jaar 1916 (6) 

9181  2110 
08-12-1915 

Jong de Regina,  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Jong de Rein Ringers, 461 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) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Jong de Rein Tietes te Het Bildt, 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) 

6302 165 
10-10-1822 

Jong de Reinder , Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde 
Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7) 

6244 338 

21-04-1814 

Jong de Reinder Hij ondertekend (als schout der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen 

enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6833 27-A blz.10 
06-02-1824 

Jong de Reinder 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 

6383 57 

02-04-1814 

Jong de Reinder 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) 

6100 1192-20 

26-11-1823 

Jong de Reinder Tietes---- Santhuizen  Cornelis Geerts en  Jong de Reinder Tietes zij zijn als Schatters  over 1824 te Sint 

Annaparochie gedesigneerd enz. jaar 1823 (2) 

6385 142 

06-07-1814 

Jong de Reinder Tietes te Hallum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

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

6089 1199 blz. 21   

26-12-1822 

Jong de Reinder Tietes te Sint Anna Parochie, 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) 

6864 60-C-12 
13-01-1825 

Jong de Reinder Tietes,  te St. Anna Parochie, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6389 40 

03-11-1814 

Jong de Reinder, hij is afgekeurd wegens lichaamsgebreken en zijn plaats als 1e Luitenant bij de 3e Comp. van het 6e Bataillon 

Landstorm is vacant geworden  en er wordt voorgedragen den 2e Luitenant Evertsz. Dirk Arend enz. enz. jaar 1814 (1) 

9182 285/41 
07-02-1916 

Jong de Reinke Workum Agent van Politie Met Signalement 

6383 67 

02-04-1814 

Jong de Reitze Hotzes, 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) 

9126 1043-38 

1879/1880 

Jong de Remmeren U, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9181 1645 
03-09-1915 

Jong de Rense,  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) 



3701 23-C 

nrs. 1-8 

09-02-1839 

Jong de Renske Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz. 1839 (13) dossier (17) 

6838 7-A bijlage 2 
Vrouwen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Jong de Renske, 7 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) 

6048 448, 1-7 
06-07-1819 

Jong de Rieltje Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters van 
de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. het kan zijn dat de naam iets verbasterd is aangezien 

dit van de handtekeningen is gereconstrueerd. jaar 1819 (7) hele dossier (30) 

5997 307 
31-03-1815 

Jong de Rienk Klazes    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  314 

6382 7 nr.   16 
10-03-1814 

Jong de Rienk Pieters, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het 
bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2) 

9186 548 

04-05-1918 

Jong de Rigorius, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

8214  1026/1-11 

07-10-1839 

Jong de Rigtje Cornelis---- Roefstra Ruurd Frankes en Jong de Rigtje Cornelis zijn huisvrouw te Heerenveen, komt voor in een 

dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie 

overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn 
en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

8384 912/8 

15-09-1841 

Jong de Rijn Rienkes hij is voor de militie plaatsvervanger van Mackay Hugh jaar 1841 (1) 

7977 158-6, 43 
14-02-1837 

Jong de Rimmert Jacobs te IJlst, 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) 

9187 735 
07-06-1918 

Jong de Rink, 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) 

9188 358 

21-03-1919 

Jong de Rinke  WorkumSolliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919  (1) 

9180 330-41 
17-02-1915 

Jong de Rinke Met signalement Veldwachter Workum (3) 

9414 186              

21-07-1914  

Jong de Rinke te Workum, 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 

Jong de Rinke te Workum, 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) 

6285 1247- 50 
18-12-1817 

Jong de Rinse,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-23 
15-02-1832 

Jong de Rinske Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7) 

3699 A-23 

nrs. 7-13 
15-02-1834 

Jong de Rinske Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A 

nrs. 7 - 10 
05-02-1835 

Jong de Rinske Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3700 23-C 

nrs. 1 - 7 

04-02-1837 

Jong de Rinske Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente 

Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Jong de Rinske H., 209 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 

Jong de Rinske 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Jong de Rinske,  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) 

6840 36-A  

blz. 35 
22-04-1824 

Jong de Rintje T. 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) 

6089 1194 blz. 10     
23-12-1822 

Jong de Rintje Tjerks Huisman te Grouw 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 95-12 

25-01-1822 

Jong de Rintje Tjerks Huisman te Grouw, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Grouw enz. enz. jaar 1822 (1) 

6100  1215-9 
29-11-1823 

Jong de Rintje Tjerks,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 



6100  1215-29 

29-11-1823 

Jong de Roel Heines  te Siegerswoude, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp  hij wordt 

voorgedragen voor de post van zetter te Ureterp, enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6388 23 

01-10-1814 

Jong de Roel Heines, 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) 

6401 
 

860-1-3+6 
31-10-1815 

Jong de Roel Hendriks 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) 

6830 24-A-b 

20-01-1824 

Jong de Roel Kerstes Slagter voor anderen en Winkelier in waren van de 2e soort 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) 

6836 15-A_7 
08-03-1824 

Jong de Roel Kerstes te Nijehaske, Een gesloten transactie, ter voorkoming van vervolging betreffende  een procesverbaal 
wegens uitoefening van een patent pligtig beroep  zonder deswegens te zijn belast jaar 1824 (4) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Jong de Roel Leffers 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) 

6254 188-5 

23-02-1815 

Jong de Roel Roels, hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, 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) 

9134 1081-36 

10-04-1883 

Jong de Roelof Annes te Oenkerk; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

8257  69/20, 1 
nr. 111 

20-01-1840 

Jong de Roelof B. 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) 

6401 
 

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

Jong de Roelof Jacobs 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) 

6078 95-25 

25-01-1822 

Jong de Roelof Jacobs te Luinjeberd ,  Hij staat in een document   als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Tjalleberd enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-23  

29-11-1823 

Jong de Roelof Jacobs, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Tjallebert in 1823 die dat ook in 

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

6089 1194 blz. 23    

23-12-1822 

Jong de Roelof Jakobs te Tjalleberd 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) 

6870 15-03-1825 
26-C 

Jong de Roelofje---- Jong de Sijtze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknegt, zoon van Jong de Klaas 
Klazes en Jong de Roelofje hij is niet ingeschreven voor de Militie ligting 1825 en hij wordt schriftelijk gelast om zig de 10e 

dezer maand zig te vervoegen bij het enz. ook aanwezig zijn miltie staat waarop alle gegevens van hem ook aanmerkingen enz. 

jaar 1825 (4) 

6092 249 
24-03-1823 

Jong de Romke , 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Jong de Romke B.  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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Jong de Romke Berends 281 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) 

6048 448, 1-7+  

11, 14-15, 30 

06-07-1819 

Jong de Romke 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 (11) hele dossier (30) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Romke Melis 391 Langweer 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) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jong de Romke Symon 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) 

6393 144 
25-02-1815 

Jong de Romke wordt benoemd tot 2e Luitenant bij de  1e Compagnie gedestigneerd tot Sergeant bij de Compagnie Schutterij 
van Bolsward i.p.v. Douwes Haye enz. Jaar 1815 (3)   

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Jong de Ruirt Jelles 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) 

6624 236 
26-01-1814 

Jong de Ruurd  ---- Assen van J. als Schout van de Gemeente Ee schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen 
Generaal van Vriesland  dat hij met een werkzame affaire en een talrijk kroost voor welk bestaan hij moet zorgen dat zal mij 

echter niet afschrikken enz. verder worden genoemd  Meindersma Eelke Wigchers lid van de Raad enz. en Mellema Minne 

Douwes Lid van de Raad of Douma Rink Minnes Lid van de Raad voorsteld enz. en als Secretaris Jong de Ruurd  enz. jaar 
1814 (3) 



6639 481 

24-05-1815 

Jong de Ruurd Cornelis---- Everts A. (Arend) Schout van de gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende  de Voerlieden Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelis verzoekende concent voor het aanleggen van 

een Postwagen van Joure op Leeuwarden enz. jaar 1815 (1) 

6644  849 
20-10-1815 

Jong de Ruurd Cornelis---- Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelis Voerlieden worden vermeld in een document 
ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het 

aanleggen van een Postwagen Veer tusschen Leeuwarden en Joure enz. met voorwaarden enz.jaar 1815 (12) 

6639 443 

11-05-1815 

Jong de Ruurd Cornelus---- Buma B. (Bernardus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de Voerlieden in deze stad voor mij geroepen en de inhoud van de requeste van 
Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelus enz. jaar 1815 (1) 

6383 60 

02-04-1814 

Jong de Ruurd D. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 

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

6395 457 

13-05-1815 

Jong de Ruurd H. te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 

vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

9187 890 

04-07-1918 

Jong de Ruurd Hendriks,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) 

6624 219 

29-01-1814 

Jong de Ruurd Ruurds---- Rijpma S. U. (Sijbren Ulbes) gewezen Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de 

functie van de Schout Witte de B. van de Gemeente Witmarsum bij zijn afwezigheid enz. en dat Jong de Ruurd Ruurds wordt 
voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Jong de Ruurd Tjeerds 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 

Jong de Ruurd Tjeerds te Opsterland 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) 

5665 06-01-1881  
akte 9 t/m 14 

Jong de Rykele Alberts  Beurtschipper te Gorredijk Ondernemer Veerdienst Gorredijk-Heerenveen  Onderwerp:  o.a. 
handgeschreven brief met zijn handtekening ,  een aankondiging van zijn Dienstregeling  wat ook in een advertentie  (1 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, jaar 1881 (9) 

5672 17 

01-10-1889 

Jong de S.  S.  te Nijehaske,  wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het 

Reglement van Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en 

Sleepboten van te grote afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8) 

6258 630-38,39 
17-04-1815 

Jong de S. , ( later de weduwe)  Coevorden van A.,   Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   wegens de waag fl.  
enz.  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 

enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens 

de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder 
het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  

enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 
1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (4) dossier   (45) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de S. 37 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 38 
05-02-1900 

Jong de S. A. en Doevendans H. te Sneek, Telephoon I en II staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is 

ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze 
schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  briefje met het verzoek de naam 

Doevedans er af te schrappen aangezien enz. jaar 1900 (12) 

9191 1487 

06-12-1920 

Jong de S. Bolsward Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920  (5) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Jong de S. C. te Koudum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele 

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 
geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.13>> 
27-08-1839 

Jong de S. D. te Warrega (Warga) 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) 

5664 37, 9 

01-04-1910 

Jong de S. de weduwe Heerenveen Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1903 

6424 609 
10-12-1817 

Jong de S. F. 54 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

8373 678/2 

12-07-1841 

Jong de S. G. aannemer te Ameland  betreft betaling  duinbeplanting op Ameland jaar 1841 1) 

6865 12-A 
22-01-1825 

Jong de S. G.---- Scheltema Jan wonende te Ameland  wil voor fl. 3000 de Duinbeplanting van Ameland doen bij aanbesteding 
terwijl Bruin Cornelis het voor fl. 2800 na gemijnd te zijn enz. enz. borgen voor em zijn Jong de S. G. mede te Ameland en 

Pettinga G. te Harlingen  jaar 1825 (3) 

8382 853/14 

30-08-1841 

Jong de S. G. te Ameland aannemer een betaling 2e termijn voor enz. jaar 1841 (1) 



8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Jong de S. G. te Molkwerum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 3>> 
27-08-1839 

Jong de S. G. te Molkwerum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8280 517-11,  

34-35, 37 

19-05-1840 

Jong de S. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

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

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

met ca. 1000 namen (69) 

5664 3 
10-05-1900 

Jong de S. Heerenveen  Schip de Telephoon  I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend jaar 1900 

5666 10 

01-05-1884 

Jong de S. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 

en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 Dossier (6) 

5663 19 
30-03-1898 

Jong de S. Heerenveen Schip de Telephoon  I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 3> 

27-08-1839 

Jong de S. J. te Molkwerum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Jong de S. K. te Oldeboorn hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 
van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Jong de S. M. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland 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) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Jong de S. nr. 18 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6424 584 
02-12-1817 

Jong de S. P. 22 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) 

5663 10 
30-03-1898 

Jong de S. S. Heerenveen Schip de De Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 26 en 

32 =Minuut 
19-04-1888 

Jong de S. S. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Jong de S. S. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In 

en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6383 56 

02-04-1814 

Jong de S. S. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 

en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6830 18-A blz. 13 

21-01-1824 

Jong de S. S. te Makkum 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) 

5672 135 

04-03-1897 

Jong de S. S. te Nijehaske, een verleende vergunning (Blauw)  tot   Varen en Sleepen in Friesland met de “Drie Gemeenten”  

met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897(1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Hennaar- 

      deradeel 

Jong de S. S. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

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

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

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

5673 

 

93 

12-07-1906 

Jong de S. S.----Sietsma R. weduwe de Jong S. S. te Nijehaske , een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “De 

Drie Gemeenten.“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement 

onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1906 (1) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Jong de S. T. 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 9 

17-09-1839 

Jong de S. T. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Jong de S. te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  



Oostdonge- 

          radeel 

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

(5) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jong de S. te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

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

1000 namen (132) 

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Jong de S. te Anjum 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 

Jong de S. te Anjum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

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

8285 615-2, 7 

19-06-1840 

Jong de S. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Kollumer- 
land en Nieuw  

   Kruisland 

Jong de S. te Kollumerverlaat staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw 

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

van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 26,3 
22-05-1840 

Jong de 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Jong de S. W.  22 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

5666 Jaar 1885 akte 

22 

Jong de S.---- Zee van der J. J., Drijfhout J. en Jong de S. ondernemers van de Stoomboot de Drie Gemeenten te Heerenveen 

een aanplakbiljet met de aankondiging van wijziging dienstregeling tussen Heerenveen, Sneek en Leeuwarden  getekend door 
de ondernemers, met vermelding tussenstops, verterktijden en de tarieven enz. enz. jaar 1885 (5) 

6389 4 

28-10-1814 

Jong de S., ---- 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) 

5666 Jaar 1884   
akte 10 

Jong de S., ---- Zee van der J. ,  Jong de S. en  Drijfhout J.   allen te Heerenveen-Nijehaske maken bekend  op een aanplakbiljet  
door hen getekend dat per 24 Maart een Nieuwe Dienst voor Pasagiers, Goederen en Vee hebben geopend met de Stoomboot 

De Drie Gemeenten  tusschen Heerenveen, Sneek & Leeuwarden  met de vertrek en aankomsttijden en de Tarieven en de 

aanlegplaats is te Heerenveen bij Prinsen L. te Sneek a/d Nieuwe Kade, Kantoor bij Vogelzang H. aan het Klein Zand en te 
Leeuwarden aan de Willemskade Kantoor Blauw H.. (ook aanwezig een krantenstuk)  enz. jaar 1884 (9) 

5672 63 

19-03--1891 

Jong de S., te Heerenveen met  de Stoomboot  “De Drie Gemeenten “ een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen in 

Friesland ,  met het reglement enz. jaar 1891 (1) 

8376 728/7-a 
26-07-1841 

Jong de S? te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim 
K. A. te Sint Anna Parochie 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 een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Salomon 428 Lippenhuizen 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) 

6683 32 Jong de Salomon Levi Koopman te Bolsward,  met een handgeschreven brief met zijn handtekening ,  onderwerp: Loterijen jaar 
1819 (2) 

6870 17-03-1825 

12-A  

Jong de Salomon Levij & Jong de Ethan Levij Kooplieden te Bolsward, onderwerp: een declaratie jaar 1825 (3) 

6243 191-12 
06-03-1814 

Jong de Samuel S. , 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) 

9725 Deel I   

Blz. 47 

00-00-1871 

Jong de Sibren, 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) 

6423 541H 

05-11-1817 

Jong de Siebe Benjamins * 17-10-1798 z.v. Jong de Benjamin Pieters en Falkama Pietje 2 is zijn volgnummer, hij staat vermeld 

in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland 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) 

5672 31 

00-00-1891 

Jong de Siebe te Heerenveen staat vermeld met zijn Boot de “De Drie Gemeenten”op de Staat van Behandelde Adressen om 

vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. 

Jaar 1891 (3) hele dossier (7) 

6054 63 blz. 40 

27-01-1820 

Jong de Sieger Jacobs Huisman te Benedenknijpe koper van het 11 e perceel   ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een 

geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 



november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde 

domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool 

van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van 

Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 ) 

6248 689 

30-07-1814  

Jong de Sierd H. ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de 

bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met 

Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3) 

6623 109 
08-01-1814 

Jong de Sierd Hainses---- 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) 

6626 527 

18-04-1814 

Jong de Sierd Hanzes---- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer 

Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat 
denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw 

Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige 

belastingschuldigden  te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank  te Sneek  waarin genoemd 
Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob  Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen 

Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze 

Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe 

Warns die ons te kennen gaf dat enz.  jaar 1814 (7) 

6243 157 

04-03-1814 

Jong de Sierd Hanzes,  ---- Bruinsma Sybrand G.  gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche,  Boer de Hidde 

Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes,  Jong de Sierd Hanzes,  Jong de Cornelis Jarigs,  Maakol Wolter 
Martens ,  Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs  Huislieden alle te Warns wonende  dat zij door de gemeente met  

excentoriale  middelen gedreigd worden en  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6628 722-B 

07-05-1814 

Jong de Sierd Hanzes, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van Vriesland 

dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  over de jare 
1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27) 

6424 609 

10-12-1817 

Jong de Sierd Sijmens 39 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt 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 (6) 

6381 199-C 

26-03-1814 

Jong de Sierk Wouters, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jong de Sietje Sints, 226 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Jong de Sietse,  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) 

5664 31-A                    

16-09-1903 

Jong de Sietze Nijehaske Stoomboot Ondernemer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5711 21-a 

19-07-1900 

Jong de Sietze S. Heerenveen Schip de De Drie Gemeenten Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 

gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

5711 26 

18-07-1901 

Jong de Sietze Sipkes   Gezagvoerder---- Vries de Age Bokkes te Irnsum moet als getuige verschijnen in de zaak van Jong de 

Sietze Sipkes  enz. Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen 
en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1901  (17) 

5663 2 

30-03-1898 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de De Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5662 29 
01-04-1885 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 49 en 1 en 24 

22-04-1886 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 16 
00-00-1885 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 16 en 

48= Minuut 
28-04-1887 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 20 

00-00-1885 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5663 142,16,+ 26 
16-04-1891 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899 

5663 16 en 26 

66 =Minuut 
18-04-1889 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899 

5663 17 + 1 en  

15 en 24 

08-04-1897 

Jong de Sietze Sipkes Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 44, 14  + 27 

17-04-1890 

Jong de Sietze Sipkes HeerenveenSchip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5664 48 

18-09-1903 

Jong de Sietze Sipkes Nijehaske Kapitein,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 



5664 19 

10-05-1900 

Jong de Sietze Sipkes Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 7 en 12 

16-04-1903 

Jong de Sietze Sipkes Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 31 
20-04-1899 

Jong de Sietze Sipkes Nijehaske Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 40 

20-04-1899 

Jong de Sietze Sipkes Nijehaske Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5711 24 
21-01-1901 

Jong de Sietze Sipkes Stoombootkapitein op de Drie Gemeenten, deel 3  Diverse Procesverbalen  overtreding betaling  Van 
Bruggeld Heeresloot bij de Terbandsterbrug Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een 

nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1901 (11) 

5663 16 en 
32 =Minuut 

19-04-1888 

Jong de Sietze SipkesHeerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5664 10 
10-05-1900 

Jong de Sietze SipkesNijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

9187 1114 

07-08-1918 

Jong de Sietze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 1341 
06-09-1918 

Jong de Sietze, 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) 

6070 400 + 401 

+ 439 

17-05-1821 

Jong de Sievert brengt aan vier oxhoofd Genever enz. ---- Tjarks Tjarke Foeken , op vrijdag den elfden dezer in het gezicht van 

Oostmahorn onder Anjum op de Punt van het zogenaamde Brakzand is gestrand en vervolgens aan stukken geslagen een 

Oostvriesch Motschip de Twee Vrienden genaamd komende van Schiedam op weg naar Reisterzijlh zijnde bevaren geweest 
door de Schipper Tjarks Tjarke Foeken en beladen met 118 hoofden Genever en Kummel enz. deze lading was afgezonden 

door de heren Boles et Goetzee & Comp. te Schiedam aan den heer Hillerns H. H. te Jever enz. jaar 1821 (7) 

6087 995 
25-10-1822 

Jong de Sievert Cornelis hij brengt aan bij de Strandvonder van Schiermonnikoog Fenenga R. M. stukken zeil en touwwerk van 
het op de Odeplaat zittende wrakschip ten noordwesten van Brakzand verder een lijst van de geborgen goederen ondertekend 

door de strandvonder enz. jaar 1822 (2) 

6099 1044 

22-10-1823    

Jong de Sievert Onderwerp: een geborgen wrak van een schip ten Noordwesten van brakzand bij Schiermonnikoog   uit het 

schip de Hoffnung  gevoerd geweest door Kapitein Pram Jacob  enz.  jaar 1823 (1)  

6423 541D 

17-10-1817 

Jong de Siewert Cornelis * 12-08-1795 z.v. Jong de Cornelis Siewerts en Smid Geertje Jacobs 22 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) 

9183 1055 

04-07-1916 

Jong de Sijbe Dirks, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6395 457 
13-05-1815 

Jong de Sijbe S. 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) 

9134 1081-6 

04-08-1883 

Jong de Sijbren Yzn. Landbouwer te St. Annaparochie ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 

(1) (compleet 3) 

6082 443 

01-05-1822 

Jong de Sijs Baukes te Koudum hij is borg voor; Steiginga Freerk Sybrens  te Wijckel Hij pacht  land  op de Koudumer 

Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, 
tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

6840 36-A  

blz. 31 
22-04-1824 

Jong de Sijske J. 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) 

8225  1245-8b    

1-10 
07-12-1839 

Jong de Sijtske Hendriks met dochter Henderkien de Jong  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) 

3699 A-37 
14-02-1834 

 

Jong de Sijtske Kornelis, 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 

Jong de Sijtske Kornelis, 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 37-B 

04-02-1836 

Jong de Sijtske Kornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven zowel 

om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot 

opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3700 37-C 
04-02-1837 

Jong de Sijtske Kornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven 
zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling 

tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

8309 1103-21, 
1, 13 

07-11-1840 

Jong de Sijtze Hanzes staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 
kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6870 15-03-1825 
26-C 

Jong de Sijtze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknegt, zoon van Jong de Klaas Klazes en Jong de 
Roelofje hij is niet ingeschreven voor de Militie ligting 1825 en hij wordt schriftelijk gelast om zig de 10e dezer maand zig te 

vervoegen bij het enz. ook aanwezig zijn miltie staat waarop alle gegevens van hem ok aanmerkingen enz. jaar 1825 (4) 

6868 22-02-1825 

28-C 

Jong de Sijtze Klazes geboren op de Joure den 11 april 1806 en dus vallende onder de ligting van de Nationale Militie van het 

lopende jaar 1825  zig in de gepasseerde week hebben gemeld, maar dat hij en ook zijn zoon niet in deze Grietenij aanwezig 
zijnde enz. enz. jaar 1825 (3) 



6868 22-02-1825 

28-C 

Jong de Sijtze Klazes geboren op de Joure den 11 april 1806 en dus vallende onder de ligting van de Nationale Militie van het 

lopende jaar 1825  zig in de gepasseerde week hebben gemeld, maar dat hij en ook zijn zoon niet in deze Grietenij aanwezig 

zijnde enz. enz. jaar 1825 (3) 

6383 58 
02-04-1814 

Jong de Sijtze 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jong de Sijtze, 262 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) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Jong de Sikke A. 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) 

6864 26/1-C  
no.  179 

07-01-1825 

Jong de Sikke Gaukes te Haskerland  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) 

8217 1083/2 no.22  

22-10-1839 

Jong de Sikke J. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 

registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1232-5 

01-12-1839 

Jong de Sikke S. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande 

artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de 
Directe belastingen enz. jaar 1839 (4) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jong de Sikko te Zevein, 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

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

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

6092 239 + 240 

26-03-1823 

Jong de Sint Clazen geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8 februari 

l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat men 
enz.  met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele 

moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. 

bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is get. door Wijma Sjoerd S., jaar 
1823 (5) 

6096 635  

12-07-1823 

Jong de Sint Clazen---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en 

Teuniks Gabe, het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het 
gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat 

zij niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip 

te bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (20) 

6097 724 
05-08-1823    

Jong de Sint Clazen---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en 
Teunis Gabe het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het 

gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat 
zij niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip 

te bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (1) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Jong de Sipke G. 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 

8379 815-20 blz 3 

19-08-1841 

Jong de Sipke Gerbands te Ameland,  onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. 

ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

6868 22-02-1825 

3-A 

Jong de Sipke Gerbrand---- Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding hrt driejarig onderhoud van der Duin 

beplanting van het eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft 
gesteld Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur 

Wellenbergh P. (H.P.) en de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der 

Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Jong de Sipke Gerbrands , hij huurt een Boerenhuizing met Schapenstal, Vogelkooi en Konijnenjagt  tot 1 Mei  1822 voor fl.  

fl.425.-, sjaars enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van 

Domeingoederen 

6866 27-01-1825 
13-A  

Jong de Sipke Gerbrands---- Bruin Cornelis en Jong de Sipke Gerbrands hebben aangenomen de duinbeplanting op het Eiland 
Ameland, ehebben dit correct en op tijd gedaan enz. ook vermeld de bedragen wat het heeft gekost  jaar 1825 (3) 

6300 17, 44, 44a 

07-01-1822 
20-01-1822 

Jong de Sipke Gerbrands hij wordt voorgedragen voor de post van Gemeente ontvanger  op Ameland door het Grietenij bestuur 

enz. tevens  Schots J. J. Secretaris  de stukken zijn al aan hem overhandigd  in 1820 jaar 1822 (5) 

8361 428-1 

03-05-1841 

Jong de Sipke Gerbrands wonende te Ameland hij heeft aangenomen het werk via aanbesteding voor de Duinbeplanting  voor 

drie jaar voor de somma van f. 2275.= sjaars enz. jaar 1841 (5) 

6042 22 
13-01-1819 

Jong de Sipke Gerbrands, Wagenaar gecommitteerde van het dorp Buren---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op 
Ameland ondertekend een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald 

voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819 (2) 

7984 51, 277/1 
18-03-1837 

Jong de Sipke Iszes  te Sloten Politie Agent te Sloten (Friesland) , jaar 1837 

6830 18-A blz. 16 

21-01-1824 

Jong de Sipke S. te Lemmer 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) 

5711 22 

23-08-1900 

Jong de Sipke Sietzes Stoombootkapitein op de Drie Gemeenten, deel 1 Onderwerp een proces voor het betalen Van 

kanaaltarief Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en 
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (29)  



5711 23 

13-02-1901 

Jong de Sipke Sietzes Stoombootkapitein op de Drie Gemeenten, deel 2  Diverse Procesverbalen  overtreding betaling  Van 

Bruggeld Heeresloot bij de Terbandsterbrug Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een 

nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (77) 

8342 37/1-18 
12-01-1841 

Jong de Sipke Sytzes, Schipper te Oldeboorn,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van 
de overtreding enz. , jaar 1841  (4) dossier (18) 

9465 Deel 2, 73 

31-10-1866 

Jong de Sipke T. te Oosterzee, Beurt en Veerdienst van Oosterzee 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)      

8204 829/20, 264 

Blz. 4 

14-08-1839 

Jong de Sipke Thomas 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) 

5665 14-11-1880  
akte  13 

Jong de Sj. ---- Simons  Nauta en  Abel Wouter,  Kooplieden te Bolsward en en Laagland K. H. Secretaris van de 
Stoombootdienst Bolsward Leeuwarden v.v.  de  ondernemers brengen onder de aandacht dat de dienst  Bolsward Leeuwarden 

v.v.    zal geschieden met de stoomschepen “ Burgemeester Jentink” en de “ Stad Leeuwarden” ook aanwezig de advertentie’ s  
en een op karton geplakte gedrukte dienstregeling met afbeelding van een schip(A-3)  enz. Aanlegplaats te Bolsward is bij Jong 

de Sj. Buiten de St. Janspoort  . jaar 1880  (8) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Sjerk Wouter 452 Hommerts is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

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

Jong de Sjerp D. 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) 

7977 158-6, 37 
14-02-1837 

Jong de Sjirk Lammerts te Utingeradeel, 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) 

9184 27 

08-01-1917 

Jong de Sjoeke , 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) 

5664 274-a, 7 

28-02-1918 

Jong de Sjoerd Bolsward Schip de Aardappelhandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

8379 797-7 

14-8-1841 

Jong de Sjoerd Douwes landbouwer te Warga wordt vermeld in een ondertekend document van de  Griffier der Staten 

onderwerp;  zijn  bekroonde merrie met vermelding welke plaats en welke prijsgelden enz. jaar 1841 (4) 

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Jong de Sjoerd Everts te Allingawier wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Jong de Sjoerd G. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Jong de Sjoerd G. te Oosterlittens 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) 

5664 162 

7 
27-02-1917 

Jong de Sjoerd H. Bolsward Schip de Aardappelhandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6257 410-5 

28-04-1815 

Jong de Sjoerd S., 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) 

5666 8 

01-09-1897 

Jong de Sjoerd Sneek Ondernemer en Scheeps-Timmerman Schip de Telephoon, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5711 39 

07-07-1900 

Jong de Sjoerd Sneek schip de Telephoon (een proces verbaal) Overtreding geconstateerd door  de Brugwachter van 

Kingmatille onder Welsrijp Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der 

schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (4) 

5711 21-a 

19-07-1900 

Jong de Sjoerd Sneek Schip de Telephoon Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een 

nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Jong de Sjoerd Sybrens 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) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Jong de Sjoerd Sybrens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jong de Sjoerd Thyssens Jans Zeeman x met Femmechien  Hil-brands  Molenberg, jaar 1837 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Jong de Sjoerd Tijsen Jans Zeeman , jaar 1841 (4) 

8214  1024/19-a 

07-10-1839 

Jong de Sjoerd Wijbes wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 

stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 
(5) 

6390 19 

08-12-1814 

Jong de Sjoerd Wiltjes 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Sjoerd, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9186 548 
04-05-1918 

Jong de Sjoerd, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

5666  Jaar 1897 

akte 8 

Jong de Sjoerd, Scheepstimmerman en Doevedans Hidde,  Koopman maken in een advertentie  bekend dat  zij op 6 September   

in de vaart wenschen te brengen de nieuwe schroefmoterboot de “Telephoon” tusschen IJlst en Sneek ook vermeld met de 
tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1897 (4) 

6384 140-141 

22-6-1814 

Jong de Sjou P. wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie 

over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

6265 2 
29-12-1815 

Jong de Sjouke S. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de Provincie 
Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren voor 1802 

werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven dan de 

landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den Ontvanger ook de 
belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de 

belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  

belast enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven  daar vermogende een 
huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. wij  

verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Jong de Sjoukje 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jong de Solke 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Steffen Jans 373 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

6633  1415 

31-10-1814 

Jong de Steffen Steffens---- 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) 

6390 77 
09-12-1814 

Jong de Steffen Steffens wonende te Bolsward in een missive van de president burgemeester van de Stad Bolsward de heer 
Haitsma J. staat dat eerstgenoemde gehuwd is op 16 November 1806 met Vries de Froukjen in de Gereformeerde Kerk te 

Bolsward enz. jaar 1814 (1) 

6390 26 
05-12-1814 

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) 

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Steffen, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6418 248-D  
09-06-1817 

Jong de Stoffel * Sneek 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) 

6417 211 
15-05-1817 

Jong de Stoffel 51 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 

kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  
enz. jaar 1841 (6) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Jong de Stoffel Marten 23 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de 

ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale 

Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met 
Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6423 560 

14-11-1817 

Jong de Stoffel Sroffels, Sneek is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative Lijst 

met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het 
Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie 

no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 



6424 584 

02-12-1817 

Jong de Stoffel Stoffels 36 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Artillerie 4 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

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

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Sybe,  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) 

6012 372 

28-06-1816 

Jong de Sybolt Ykes---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant Feenstraa G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems, 

Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad  te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de 
Predikantswoning  tijdens de franse overheersing  bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. enz. jaar 1816 (4) 

6021 256, 44-47 

19-04-1817 

Jong de Sybolt Ykes hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int 

lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en 
onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4) 

9134 1081-17 

18-04-1883 

Jong de Sybren Jans te Koudum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6102 25 
06-01-1824 

Jong de Sybren Klazes & Dijkstra Upt Reinders Landbouwers te Holwerd en Bosch Auke Douwes en Westra Abe Klazes 
Landbouwers te Bettewird zij worden voorgedragen als Zetters der Gemeente Holwerd voor de Dienst 1824 enz. jaar 1824 (1) 

6101 1355 

29-12-1823 

Jong de Sybren Klazes Landbouwer te Holwerd---- Bonga Monte Johannes  en Idsardi Jan Idses van de commissie en  zij 

hebben voorgesteld tot Schatters Jong de Sybren Klazes Landbouwer te Holwerd, Bosch Auke Douwes Landbouwer onder 
Betterwird enz. jaar 1823 (1) 

6381 199-B 

26-03-1814 

Jong de Sybren Pieters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 

Rauwerd 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) 

9126 1043-6 

1879/1880 

Jong de Sybren, landbouwer te St. Anna Parochie Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

6420 348 + 372 

14-08-1817 

Jong de Syds Symens---- Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Jong de Syds Symens ten spoedigste herwaards zal terugzenden naar 
het 8e depot te Groningen enz. jaar 1817 (2) 

9465 Deel 2, 33 

28-01-1867 

Jong de Sye te Ried , Beurt en Veerdienst van Ried naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8). 

9181 1413 

06-08-1915 

Jong de Sye,  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) 

3699 B-16 
21-04-1834 

 

Jong de Sytske Kornelis---- Smeding Minne Harkes kind van Smeding Harke Sipkes en Jong de Sytske Kornelis, wordt 
vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

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

9725 Deel 2  

Blz. 88  
00-00-1890 

Jong de Sytze  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

6015 608-a 

11-10-1816 

Jong de Sytze----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn 

functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5) 

6871 28-03-1825 

59-C 

Jong de Sytze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknecht wonende bij zijn vader op het schip welke zig 

thans te Noordwolde ophoud zoon van Jong de Klaas Klazes van beroep Schipper heeft zijn zoon niet ingeschreven waarvoor 

een Proces-verbaal en Jong de Jeltje Roelofs† eerst vermelde heeft zig niet ingeschreven voor de Militie in het jaar 1825 , enz. 
jaar 1825 (5) 

9725 Deel 2  

Blz. 109 

00-00-1891 

Jong de Sytze naar Amerika, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 83  

00-00-1890 

Jong de Sytze naar Noorwegen,   ,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

6260 811 
08-08-1815 

Jong de Sytze Piebes---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de 
Gouveneur mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de 

Ontvanger der Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

6078 95-32/a 
25-01-1822 

Jong de Sytze Sybes---- Minnema Pier Minnes wegens zijn overlijden wordt voorgedragen voor de post van zetter te Gorredijk 
Luxwolda Jan Sipkes en Jong de  Sytze Sybes jaar 1822 (3) 

6864 26/1-C  

no.  154 

07-01-1825 

Jong de Sytze Willems  ook wel , Snijdood Sytze Willems  zich ook noemende te Leeuwarden , afdeling Cur. 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) 

6013 401-b 

09-07-1816  

Jong de Sytze,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Jong de Sytze, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in 

de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1839 (6) 

9725 Deel 2  

Blz.31 
00-00-1881 

Jong de T. ,  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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4 
17-09-1839 

Jong de T. A. te Blessum, 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) 

6628  825 blz. 2> 

23-05-1814 

Jong de T. B. 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 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 8 

27-08-1839 

Jong de T. D. 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) 

6251 1119 

21-11-1814 

Jong de T. F.., Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Ureterp 

enz. jaar 1814 (2) 

6101 1315 

18-12-1823 

Jong de T. G. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

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

6856 24-A 

11-10-1824 

Jong de T. G. notaris  is koper geworden van vastigheden behorende hebben aan Wijgers  Sies en Douwes Akke in leven 

echtelieden jaar 1824 (5) 

8285 615-8 

19-06-1840 

Jong de T. G. wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de betaling 

enz. jaar 1840 (2) 

5998 312-A 

03-04-1815 

Jong de T. H. .---- Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als 

Zetter samen met  Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. A? of H?. ondertekend door de Schout van de 

Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 

17-07-1839 

Jong de T. H. 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) 

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

Jong de T. H. te Wijckel 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) 

8214  1024/19-b 

07-10-1839 

Jong de T. J. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 

Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor 

Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

8342 37/2 
12-01-1841 

Jong de T. R.  te St. Anna Parochie,  Verleende doch niet afgehaalde akten der Jacht en Visserij van T. R. de Jong , jaar 1841 (4)   

6060 480 

06-07-1820 

Jong de T. 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) 

6070 424-15         
25-05-1821 

Jong de T. 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) 

8280 517-11,  
34-36 

19-05-1840 

Jong de T. S. 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) 

8308 1070-8 

236-278 
28-10-1840 

Jong de T. S. te Oosterend 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 7 

27-08-1839 

Jong de T. S. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5 

17-07-1839 

Jong de T. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

5673 

 

109  

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

Jong de T. te Heerenveen Eendracht IV , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat 

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

8375 708-16 

20-07-1841 

Jong de T. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. 

J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Jong de T. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 

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

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

(4) Gehele provincie (122) 

6041 868 
01-12-1818 

Jong de T. W.----- Jong  de C. C. (Claas Clazes) gewezen Schout, en Vries de J. G.  (Jouke Gales) Adjunkt  Schout en Poutsma 
J. en Secrearis der Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden 

genoemd Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. jaar 

1818 (4) 

9184 839 
03-07-1917 

Jong de Tabe, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Jong de Tade 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 41-v 
17-07-1839 

Jong de Tade te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9186 573 

08-05-1918 

Jong de Taeke Andries * Workum 26 jaar Veldwachter te Barradeel , jaar 1918 (6) 



9181 1955 

09-11-1915 

Jong de Taeke en de Vries Eelke beide benoemd tot Veldwachter te Leeuwarden met een lijst met hun persoonsgegevens jaar 

1915 (3) 

5666 8 

00-12-1910 

Jong de Taeke Idskenhuizen Schip de Concordia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 

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

6840 36-A  
blz. 49              

22-04-1824 

Jong de Taeke W. Schoenmaker 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) 

5666  1910/1911 

akte 8 

Jong de Taeke---- Wielinga Anne te Sint Nicolaasga en Jong de Taeke te Idskenhuizen  maken bekend  in een  door hen 

ondertekende brief dat zij met de Stoomboot  “ Concordia”  een dienst beginnen pe 3 Januari 1911  met een stoomboot voor 26 

personen enz. met vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling en tarieven pasagiers en goederen enz. 
jaar 1910/1911 (4) 

6252 1257 

20-12-1814 

Jong de Take S. Te Nes voor huur van een paard, , Staat vermeld op een document Rekening ten laste van de maires van de 17e 

Ring te Vriesland  wegens het kopen van Kustkanonnen  ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz. jaar 1814 (5) 

6253 64 
18-01-1815 

Jong de Take S., Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 
(5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Jong de te Belkum (Berlikum) staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de 

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

enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Jong de te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_15 
20-07-1841 

Jong de te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens 
Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Harlingen 

Jong de te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

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

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Jong de te Vrouwenparochie,  Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. 

A. te Sint Anna Parochie 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 een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4 

6042 22 

13-01-1819 

Jong de Teunis Gabes, Berger---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij 

vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft 

enz. jaar 1819 (2) 

6042 22 

13-01-1819 

Jong de Teunis T. , Berger---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij 

vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft 

enz. jaar 1819 (2) 

8280 518-8 

20-05-1840 

Jong de Th. bediende bij de arbeid dat het naar inziens van de Commissie van Administratie voor de Gevangenissen erg hard 

zou zijn om aan uwen verdienstelijken beambte eene woning te ontnemen die hij reeds zoveele jaren heeft in gebruik gehad en 

zouden hem daarvoor eenige schadevergoeding toe moeten kennen van f. 75 tot f. 100 s’jaars enz. jaar 1840 (4) 

6661 137 blz. 6 
19-03-1817 

Jong de The..es Feddes 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) 

6294 375-14, 15 

17-05-1819 

Jong de Thee Harmens betaald fl. 82.60 voor Sooden steken en fl. 82.= aan huur , 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 (8) dossier (24) 

8211 988/11 

26-09-1839 

Jong de Theodorus hij is benoemd tot 2e meester knecht en heeft zijn nieuwe functie op 14 september aanvaard in de 

gevangenis enz. jaar 1839 (3) 

8211 975/24 
23-09-1839 

Jong de Theodorus is bevorderd tot tweede Meester knecht in het hbuis van opsluiting bij den Arbeid en  Tuchtiging te 
Leeuwarden met een tractement van f. 400 enz. jaar 1839 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Jong de Theunis E., 159 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) 

6419 287-A_6 e  
Compagnie 

23-06-1817 

Jong de Thijs ….? wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. 
Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen 

informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. 

jaar 1841 (3) 

6248 783-D 
00-08-1814  

Jong de Thijs Baukes Huisman oud 29 jaren, Huisman oud 20 jaren hij verklaart in een document dat de zogenaamde Sijmke 
Wal te Koudum  altoos gehoord hebbende dat deze wal voor de bewoners van de grote straat enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (14) 

6395 457 

13-05-1815 

Jong de Thijs J. 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) 

6418 248-A  
 5e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Jong de Thijs Thijsses * Joure 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) 



6393 134 

28-02-1815 

Jong de Thijs Thijsses,  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) 

9180 642 

07-04-1915 

Jong de Thijs, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Jong de Tidde Sjoerds 28 is zijn volgnummer en Teroele zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

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

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

6830 18-A blz. 22 

21-01-1824 

Jong de Tiete B. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6833 9-A blz. 7 

09-02-1824 

Jong de Tiete Tietes te Dockumer Nieuwe Zijllen, 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 

Jong de Tiete Tietes, 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) 

6839 29-C 

09-04-1824 

Jong de Tietze Pieters---- Korf Jouke Reitzes, 23 jaar geb. Kortezwaag  arbeider en fuselier, hij wordt beschuldigd van een 

diefstal  bij Jong de Tietze Pieters, te Kortezwaag  en Wiebe Durks de Vries te Kortezwaag ((7) jaar 1824 

9465 Deel 2, 111 
30-07-1855 

Jong de Tijmen, Beurt en Veerdienst van Oldelamer 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 1855 (8)   

6262 978-2 
13-10-1815 

Jong de Tijs 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Jong de Tijs Tijsen 813 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) 

6257 410-8 
28-04-1815 

Jong de Tijs, 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) 

8384 911/11 
14-09-1841 

Jong de Titus Vleeschhouwer te Sneek hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns 
inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag  jaar 1841 ( dossier 16) 

5672 128 

30-07-1896 

Jong de Tj.  & Groot de  M.  te Heerenveen een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 

“Eendracht  “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5664 10 

10-05-1900 

Jong de Tj. Heerenveen Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 12 

16-04-1903 

Jong de Tj. Heerenveen Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 10 

30-03-1898 

Jong de Tj. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

9184 447 

10-04-1917 

Jong de Tjalke Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1) 

6641  632 

25-07-1815 

Jong de Tjalke---- Kesler  P. M. (Paulus Matthias) Predikant te Nijega en Elahuizen staat vermeld in een door de Diaken Jong 

de Tjalke ondertekende brief dat de Predikant heeft ontvangen  in de maand mei 1815 honderd vijftig guldens en een bedrag van 

vijftig guldens onder korting door den Predikant geweigerd enz. jaar 1815 (1) 

6640   544,2 
15-06-1815 

Jong de Tjalke T. 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) 

6241 36 
27-01-1814 

Jong de Tjalke Tjalkes , Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit 
van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . 

, Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk 

Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de 

S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Kudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen 

hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris 

Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., 
Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  

enz. enz. jaar 1814 (7) 

6837 17-A 

18-03-1824 

Jong de Tjalke Tjalkes Schatter van het slachtvee te Makkum , een handgeschreven brief met zijn handtekening  Onderwerp dat 

hij nog geen beloning voor zijn werk heeft gehad enz. enz. jaar 1824 (2) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Jong de Tjalke 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) 

9725 Deel 2  

Blz.19 
00-00-1879 

Jong de Tjalling , Zeemilitie , 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 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.19 

00-00-1879 

Jong de Tjalling , 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) 



6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jong de Tjalling de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook 

wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

9725 Deel 2  

Blz.29 

00-00-1880 

Jong de Tjalling 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 Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.27 

00-00-1880 

Jong de Tjalling 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 1880 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.26 

00-00-1880 

Jong de Tjalling naar Sundswall, 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 1880 (2)) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Jong de Tjalling Wopkes---- Knossen Gerbrig huisvrouw van Jong de Tjalling Wopkes Hommerts van beroep Schipper te 
Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend 

is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst 

op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie 
van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

9725 Deel 2  

Blz.39 

00-00-1882 

Jong de Tjalling,  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.21 

00-00-1879 

Jong de Tjalling, 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.22 

00-00-1879 

Jong de Tjalling, 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) 

8211 988/12 
26-09-1839 

Jong de Tjebbe Beyes hij heeft ontslag als knecht in het arresthuis te Heerenveen en er wordt voor deze functie voorgedragen 
Pol van der Johannes oud 19 jaren en wonende te Heerenveen enz. jaar 1839 (3) 

6393 134 

28-02-1815 

Jong de Tjebbe Douwes,  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) 

9181 1751 
06-10-1915 

Jong de---- Tjebbe Huisman de Jong,  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) 

8257  69/20, 2 

nr.  169 
20-01-1840 

Jong de Tjebbe Sjoerds 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) 

8382 870/7 
03-09-1841 

Jong de Tjebbe Zeyes justitie thans justitiedienaar vroeger knecht in het huis van bewaring onderwerp zijn beloning/toelage zou 
te weinig zijn voor hem zijn vrouw en 6 kinderen enz. jaar 1841 (2) 

6393 134 

28-02-1815 

Jong de Tjeerd Gosses 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) 

5664 A.10 
Bijlage 31 

27-04-1911 

Jong de Tjeerd Heerenveen Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

8379 793-10_3 
13-08-1841 

Jong de Tjeerd Willems---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Grietman van 
Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Jong de Tjeerd Willems die door ziekte 

naar zijn Corps te begeven enz. jaar 1841 (3) 

9183 1055 

04-07-1916 

Jong de Tjeerd, 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Jong de Tjeerd, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6840 36-A  

blz. 26 
22-04-1824 

Jong de Tjerk G. Schoenmaker 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Jong de Tjerk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 1246 

05-07-1915 

Jong de Tjibbe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6383 67 
02-04-1814 

Jong de Tjibbe, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Jong de Tjitske S. 181 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 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Jong de Tjitske S. G., 334 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) 



9182 44 / 608 

30-12-1915 

Jong de Tjitske Willems te Sneek zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar 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  (15) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Jong de Tjitte Eelkes 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) 

6069 279-B 

09-04-1821 

Jong de Toeke G. , 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) 

6830 18-A blz. 31 

21-01-1824 

Jong de Tonis Franzes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

3574 14 

12-05-1877 

Jong de U. B. Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor de Kortesloot  op zijn land  jaar 1877 (7) 

6626 547 
22-04-1814 

Jong de U. G.,  Tekema Hessel Rommerts en Sjaardema Pier Douwes staan vermeld op een document betreffende hun request 
en betrekkelijk de Visscherij enz. jaar 1814 (1) 

6834 7-A blz. 4 

18-02-1824 

Jong de U. H. 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 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Jong de U. 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) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Jong de U. S. te St. Johannisga 38 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) 

9187 735 

07-06-1918 

Jong de Uikje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

5665 17-11-1881  
akte  

272 t/m 275 

Jong de Uilke en Blauw Kornelis ondernemers der Stoomboot “Koningin Emma”  dienst met ene Schroefstoomboot , Dragten-
Sneek en Dragten-Leeuwarden maken bekend in een handgeschreven brief die beide ondertekenen  en een advertentie dat de 

dienstregeling voornoemd zal voortzetten vanaf heden  enz.  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen 

waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (6) 

6393 134 
28-02-1815 

Jong de Uilke Jans,  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) 

8342  37/1-13 

12-01-1841 

Jong de Uilke Martens  te Langezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 

overtreding enz. jaar 1841 (9) (4) 

9180 42 

07-01-1915 

Jong de Uilke,  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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Jong de Uilke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6047 379 

03-06-1819 

Jong de Uiltje G.  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 

Jong de Uiltje 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) 

5986 262 lijst 1 

08-04-1814 

Jong de Uiltje Gerrits hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek 

ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor 
ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

Jong de Uiltje Gerrits, 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) 

6011 299 

25-05-1816 

Jong de Uiltje Tjittes Onderwerp de executie van haar Huizinge te  die voor 730 guldens is verkocht  enz. enz.  wordt ook in 

genoemd Haga Abraham Pieters,  enz. enz. jaar 1816 (4) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Jong de Uiltje, Boer 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) 

6260 811 
08-08-1815 

Jong de Uiltje.---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de Gouveneur 
mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de Ontvanger der 

Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

3698 B-38 

14-02-1832 

Jong de Uitze Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3699 A-38 

14-02-1834 
 

Jong de Uitzen Klazes, 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) 

6101 1292 

13-12-1823 

Jong de Ulrik Christiaans , Hartmans Hartman Dirks  waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en 

Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse 
tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes 

Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus 



Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft 

uit zee enz. enz. jaar 1823 (4) 

6845 23-A 

14-06-1824 

Jong de W. & zoon te Leeuwarden ,---- Roukes Thomas Brander te Leeuwarden, wordt ook in genoemd; Bogtstra J. te 

Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden ,  Bruining….? Allen Branders  onderwerp; het verzegelen van de branderij van 
Thomas Roukes staande tussen de Branderij van de weduwe Roukes en van Bruining. En van Bogtstra te Franeker, Jong de W. 

& zoon te Leeuwarden jaar 1824 (4) 

6250 1005         

18-10-1814  

Jong de W. , Hij is gecommiteerde van de Branders van Leeuwarden betreffende  een Request door hem ondertekend 

betreffende de stedelijk belastingen  enz. enz. jaar 1814 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6082 453 

03-05-1822 

Jong de W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6424 584 

02-12-1817 

Jong de W. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Jong de W. A. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8309 1102-12 

06-11-1890 
 

Jong de W. B. staat vermeld op een document betreffende een bekeuring op de wet op de Turf het betreft een onderzoek enz. 

Heerenveen jaar 1840 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 
17-07-1839 

Jong de W. H. te Dockum  is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6395 486 

17-05-1815 

Jong de W. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. Schout van de 

Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve 

van het Russische leger geleverd zijn aan  Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is enz. jaar 1815 
(9) 

8380 835-4 

05-07-1841 

Jong de W. J. te Koudum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien 

en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

6251 1090 
14-11-1814 

Jong de W. K,. 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) 

5664 37, 6 
01-04-1910 

Jong de W. Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

8280 517-11,  

34-35, 40 
19-05-1840 

Jong de W. L. 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) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Jong de W. R. te Boksum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jong de W. R. te Boxum 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Jong de W. R. te Bozum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(5) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Jong de W. R. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

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

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

5995 65-b 

25-01-1815 

Jong de W.---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen Schulte en 

Nauta. Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven brief met de 

handtekeningen van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.  
jaar 1815 (3) 

5996 89 

02-02-1815 

Jong de W.---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , het door hun ingediende request  

geretourneerd met de bslissing jaar 1815 (4) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jong de W. S. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

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

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Jong de W. S. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 



8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Jong de W. S. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Jong de W. S. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280  517-11, 48 
19-05-1840 

Jong de W. S. te Oosterzee 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) 

6418 248-C 1e bat  

2e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Jong de W. 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) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Jong de W. 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) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Jong de W. 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) 

6833 27-A, 3 
06-02-1824 

Jong de W. 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 

6034 398 

30-05-1818 

Jong de W. te Leeuwarden 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) 

6037 

 

614 

19-08-1818 

Jong de W. W----  ,  Hoekstra W. K.  te Dronrijp en  Veen van der M. in Marssum  zij worden benoemd als zetters i.p.v.  Jong 

de W. W. en  Horinga A. A.  tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst Hommes te 
Boxum,   Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens een brief waarin 

vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld Sjoerd Klazes te 

Dronrijp, Algera Halbe Jurjens,  Hoekstra Wytze Keimpes,  jaar 1818 (3) 

6624 200 
24-01-1814 

Jong de W. W.  als 4e lid van de Raad van Dronrijp  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout der 
Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6845 1-A 

16-06-1824 

Jong de W. W. , de weduwe van, verzoekt om een pesioen van haar man die Commies der Convoyen was. Jaar 1824 (3) 

6840 4-A 
23-04-1824 

Jong de W.W---- Bramer Baukje weduwe van Jong de W.W----Ingediend Request betreffende onderhoud voor haarzelf en een 
dochtertje waarin zij als weduwe van Jong de W.W. zelf niet kan voorzien jaar 1824 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Idaarde- 

         radeel 

Jong de Wabe te Grouw staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel 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) 

5664 26 
17-04-1913 

Jong de Weduwe Sietze  NijehaskeSchip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 162 

15 

27-02-1917 

Jong de Weduwe Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 27, 9 

16-04-1914 

Jong de Weduwe Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 3 5 

20-04-1916 

Jong de Weduwe Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A.13 

Bijlage 31 

25-04-1912 

Jong de Weduwe Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8386 949/25 

20-09-1841 

Jong de weduwe 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) 

6422 458 3e 
Bataillon 

06-10-1817 

Jong de Wessel Rients 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) 

6388 23 
01-10-1814 

Jong de Wiebe Popkes, 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jong de Wiebe Rinkes te Schoterland 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) 

5674 45 

22-09-1909 

Jong de Wiebe te Witmarsum  varende met het Motorschip de “Wonseradeel” verzoekt in een handgeschreven en door hem 

ondertekende brief  om een vergunning om te mogen bevaren verschillende wateren enz. en verdere correspondentie 
betreffende deze aanvraag enz. jaar 1909 (5) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Jong de Wiebe Wiebel * 25-03-1818 Matroos op de Jan de With, jaar 1837 



8376 744/15-9 

30-07-1841 

Jong de Wiebe Wiebes * 25-03-1818, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen.Stuurman 

op de Anna Maria , jaar 1841 (4) 

6078 82 

22-01-1822 

Jong de Wiebren Bouwes en Wagenaar Jelle O. het betreft een ordonnantie wegens hun dubbelde aanslag in de kohieren van het 

Veefonds enz. jaar 1822 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Jong de Wieger A. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

9181 1413 
06-08-1915 

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

9186 10 

03-01-1918 

Jong de Wieger, 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 

9465 Deel 2, 89 
23-02-1866 

Jong de Wietze Pieters te Leeuwarden, Beurt en Veerdienst van Heerenveen 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 1854 (8)   

8285 617-8 
19-06-1840 

Jong de Wiggle Annes te Grouw wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende 
een extract vonnis van hem enz. jaar 1840 (2) 

6395 457 

13-05-1815 

Jong de Wijbe F. 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) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Jong de Wijbe Hinkes 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) 

8364 497-2 

21-05-1841 

Jong de Wijbe Piers wonende te Appelscha het betreft een geldboete en proceskosten bij vonnis opgelegd en waar het middel 

van Lijfsdwang enz. jaar 1841(2) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29 

17-07-1839 

Jong de Wijbren B. te Oosterzee 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) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Jong de Wijdes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 

door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

8257 74/14 
25-30 

21-01-1840 

Jong de Wijger Sijmons 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) 

3698 A-6 
28-10-1828 

Jong de Wijmer, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat hij reeds geruime tijd als boeren knegt enz.  enz.jaar 1828 (7) 

7977 158-6, 36 

14-02-1837 

Jong de Wijtse Reinders te Tietjerksteradeel, 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) 

9183 1731 
05-12-1916 

Jong de Wijtske vrouw van Postma Jacob, 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) 

6285 1247-26 

18-12-1817 

Jong de Wijtze F. , 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) 

5664 A.5 

Bijlage 17 
27-04-1911 

Jong de Wijtze Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

6651  209 

01-05-1816 

Jong de Wijtze Wijtzes---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

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

om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer 
Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer 

en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document 

ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans 

IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en 

een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te 

Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend 
door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, 

Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes 

Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt 
Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., 

Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

5674 54 
04-08-1910 

Jong de Wijtze, Motorondenemer te Koudum verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) om een 
vergunning voor zijn motorschip de “Koophandel V”  om de Provinciale wateren te mogen bevaren  ( de verleende vergunning 

(groen) is in het dossier aanwezig en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (10) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Jong de Wilhelmus Willems te Sneek staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6047 379 

03-06-1819 

Jong de Willem  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

9188 81 Jong de Willem *  Sneek  Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1919  (3) 



15-01-1919 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Jong de Willem 105 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong de Willem 152 Slooten 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Jong de Willem 95 is zijn volgnummer en Lsngerak 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) 

6273 803-5 

17-09-1816 

Jong de Willem Cornelis 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Jong de Willem 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 
Liesveld de heer Vonck E.  Jaar 1817 (4) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Jong de Willem H.,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) 

6855 9-A 

01-10-1824 

Jong de Willem------ Halbesma Lieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de post van Vrederechter te 

Bergum, met leeftijd, voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen,  i.p.v. de overleden Haersma 
Wicherus Henricus jaar 1824 (3) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jong de Willem hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 
1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6854 13-A 

25-09-1824 

Jong de Willem Jeneverbrander te Leeuwarden, een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een 

bekeuring, jaar 1824 (2) 

6862 10-A  
17-12-1824 

Jong de Willem Kaspers----Roukema Klaas, (ook T. K.)  hij is de meest bekwame gebleken voor de post  als onderwijzer van  
Boornbergum en Kortehem en na deze Bouma A. J., wordt ook in genoemd Jong de Willem Kaspers , Provisioneel onderwijzer 

te  Boornbergum die een eensporig is voorgedragen enz. enz. jaar 1824 (7) 

6381 199-B 

26-03-1814 

Jong de Willem Klazes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 

Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een 
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

6264 1149-2 

21-11-1815 

Jong de Willem 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) 

7977 143-1 

09-02-1837 

Jong de Willem Lammerts---- Gorter Sipke Johannes en Jong de Willem Lammerts betreft een Policieboete die de ouders van 

beide wel kunnen en willen betalen enz. jaar 1837 (4) 

8257  69/20, 3 
nummer 9 

20-01-1840 

Jong de Willem Lammerts te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6287 224 
06-03-1818 

 

Jong de Willem Roelofs---- Deinum J. F. & Comp. Wonende te Workum wegens geleverd hout  hetwelk de requestrant aldaar 
buiten onze ( de gemeente Sloten) voorkennis tot reparatie van de Rogmolen heeft gecrediteerd enz. enz.  de gemeente Sloten 

stelt dan ook voor om twee deskundige Molenmakers wel Molen van der Herre Sjoerds en Jong de Willem Roelofs te 

benoemen maar dat heeft hij geweigerd, maar  de gemeente heeft  Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker de gehele 
reparatie van hem aan de molen over de jaren 1812, 1813, 1814 en 1815 enz.  jaar 1818 (4) 

9465 Deel 2, 89 

13-02-1854 

Jong de Willem Sipkes te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)   

9465 Deel 2, 90 

31-10-1866 

Jong de Willem Sipkes te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen 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). 

9725 Deel I   

Blz. 18 

00-00-1866 

Jong de Willem Sipkes, 1e Regement Vesting Artillerie,  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) 

9725 Deel I   
Blz. 15 

00-00-1865 

Jong de Willem Sipkes, 1e Regiment Vesting Artillerie , 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) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Jong de Willem T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen 
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

9465 Deel 2, 15 
29-07-1856 

Jong de Willem Uilkes te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van 
de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

6047 379 
03-06-1819 

Jong de Willem W.  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 

Jong de Willem W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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



6034 398 

30-05-1818 

Jong de Willem W. 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Jong de Willem,  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) 

9183 1306 

06-09-1916 

Jong de Willem, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6424 609 
10-12-1817 

Jong de Wiltje Gerbens 40 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel 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 (6) 

8359 377/28, 3 
19-04-1841 

Jong de Wiltje Gerbens 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 

Jong de Wiltje Gerbens 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) 

9725 Deel 2  

Blz.49 

00-00-1883 

Jong de Wiltje naar Bilbao,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.55 

00-00-1884 

Jong de Wiltje naar Bordeaux,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.50 

00-00-1884 

Jong de Wiltje 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 1884 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.52 
00-00-1884 

Jong de Wiltje 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 1884 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 66 
00-00-1887 

Jong de Wiltje 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 1887 (2) 

9725 Deel 2 Blz.59 

00-00-1885 

Jong de Wiltje 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 1885 (2) 

9725 Deel 2 Blz.62 

00-00-1886 

Jong de Wiltje 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 1886 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 67 

00-00-1887 

Jong de Wiltje naar de Middellandsche 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 65 

00-00-1887 

Jong de Wiltje 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 65 

00-00-1887 

Jong de Wiltje 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.49 
00-00-1883 

Jong de Wiltje 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 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.54 
00-00-1884 

Jong de Wiltje 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 1884 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.54 

00-00-1884 

Jong de Wiltje 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 1884 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 71 

00-00-1888 

Jong de Wiltje 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 1888 (2) 

9725 Deel 2 Blz.59 
00-00-1885 

Jong de Wiltje 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 1885 (2) 

9725 Deel 2 Blz.59 
00-00-1885 

Jong de Wiltje 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 1885 (2) 

9725 Deel 2 Blz.63 
00-00-1886 

Jong de Wiltje 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 1886 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 64 
00-00-1887 

Jong de Wiltje naar Malaga,  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 1886 (2) 



9725 Deel 2  

Blz.55 

00-00-1885 

Jong de Wiltje naar Ned. Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6100 1210 

29-11-1823 

Jong de Wlm. K. J. † ---- Kuiper H. H. weduwe van Jong de Wlm. K. J. † , hij is overleden 30 oktober Onderwerp een storting 

van de Belasting enz. (een handgeschreven brief met de handtekening van haar. enz. jaar 1823 (1) 

9187 1114 

07-08-1918 

Jong de Wobbe, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6061 587 

22-08-1820 

Jong de Wopke , hij accepteerd zijn functie als schoolonderwijzer  te Zuiderdrachten  per de 15e van deze maand Augustus jaar 

1820 (1) 

6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Jong de Wopke Klazes 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) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Jong de Wopke 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) 

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Jong de Wopke 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) 

7985 22, 300/2 

25-03-1837 

Jong de Wopke Wieberens Smallingerland Politiebediende Smallingerland, jaar 1837 

6061 550 

10-08-1820 

Jong de Wopke zijn benoeming als Schoolonderwijzer 3e rang te Zuid Drachten ook genoemd de Schoolopziener Hoppener H. 

te Drachten jaar 1820 (1) 

7978 22, 174/1 

18-02-1837 

Jong de WopkeWieberens Politiebediende, jaar 1837 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Jong de Wouter Siebes 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) 

8364 498/10, 15 
21-05-1841 

Jong de Wybe Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum 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 

8379 808-2 
17-08-1841 

Jong de Wybe Piers te Appelscha  later te Smilde, wordt vermeld in een ondertekend document van de Officier van Justitie bij 
de Arrondissements Regtbank te Heerenveen betreffende een bevelschrift om hem in gijzeling te stellen  jaar 1841 (3) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Jong de Wybren B. 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) 

6078 39 en 82 

09-01-1822 

Jong de Wybren Bouwes en Wagenaar Jelle O.  die op den 12 mei 1821 van de gemeente Heerenveen en Balk zijn verhuisd 

naar Oosterzee. Onderwerp: dubbele belasting betreffende het veefonds enz. enz. jaar 1822 (1) 

8347 129/10 
00-00-1841 

Jong de Wyger Eelkes Veenbaas te Akkerwoude Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841  (5)   

6276 1102-19 

18-12-1816 

Jong de Wytze 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) 

6089 1194 blz. 2         

23-12-1822 

Jong de Wytze Jetzes te Blija 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 1215-2v 

29-11-1823 

Jong de Wytze Jetzes wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 

1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6078 95-2 

25-01-1822 

Jong de Wytze Jitses te Blija, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen 

continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2) 

5664 13 

17-04-1913 

Jong de Wytze Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 162 

17 
27-02-1917 

Jong de Wytze Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 27, 5 

16-04-1914 

Jong de Wytze Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 274-a,  17 

28-02-1918 

Jong de Wytze Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 A.8 

Bijlage 17 
25-04-1912 

Jong de Wytze Koudum Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 3, 6 

20-04-1916 

Jong de Wytze Koudum-Kolderwolde Schip de Geertruida III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 



6082 453 

03-05-1822 

Jong de Wytze, 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) 

6257 410-5 
28-04-1815 

Jong de Wytze, 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) 

8285 615-2, 15 
19-06-1840 

Jong de Wz. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 6 

27-08-1839 

Jong de Y. G. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 

17-09-1839 

Jong de Y. J. de weduwe 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) 

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

Jong de Y. J. 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) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Jong de Y. W. te Genum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 

6830 18-A blz. 13 
21-01-1824 

Jong de Ybe te Makkum 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 192 

00-00-1899 

Jong de Ybe, 5e Regiment Infanterie, gaat naar Falmouth,  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) 

6865 1-C no. 11 
24-01-1825 

Jong de Ybert Alberts plaatsvervanger van Eytema S. A.,  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) 

6276 1102-17 
18-12-1816 

Jong de Yde 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) 

6421 388 
29-08-1817 

Jong de Yde Jans loteling van de 1e klasse wordt vermeld in een brief van de Grietman van Dantumadeel die ook ondertekend 
in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Grietman een bode heeft gestuurd  om de 

last der Militie ter hand te stellen maar hij was niet thuis en heeft het aan de broer Jong de Bauke Jans overhandigd enz. jaar 
1817 (3) 

6021 256, 44-47 

19-04-1817 

Jong de Yk Ykis hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int 

lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en 

onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4) 

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Jong de Yke Gerrits te Exmorra 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) 

6071 467 

07-06-1821 

Jong de Yke Y. en  Bouwstra O. R. beide borgen voor Haarsma Frans Ymes,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) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Jong de Yme Andele, 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 

Jong de Yme Andeles, 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) 

8224 1229-8, 12 

02-12-1839 

Jong de Yme Gerkes te Menaldumadeel Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die 

ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

Jong de Yme J. 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) 

3700 25-B 
08-02-1836 

Jong de Ymen Andeles, 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 (6) 

3700 25-C 

04-02-1837 

Jong de Ymen Andeles, 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) 

9126 1043-31 
1879/1880 

Jong de Ytze Joukes te Benedenknijpe Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 
1879 (3 

8280 526-1, 34 

22-05-1840 

Jong de, de weduwe te  Hommerts, 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) 



8375 708-5_25b 

20-07-1841 

Jong de, de weduwe 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) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Jong de, de weduwe te Idsgahuizen (Idskenhuizen) staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van 

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

6833 12-A 

09-02-1824 

Jong de, Fokeltje Klazes in leven gehuwd met Hoitinga Lykles Jurjens als erfgenaam van haar man en geene kinderen hebbende 

Jaar 1824  (3) 

8351 195/15 
00-00-1841 

Jong de, Willem Kaspers Winkelier en Koopman te Sloten Belastingdossier met o.a. een handgeschreven brief met de 
handtekening hem (9) jaar 1841 

8073 191/8, 286 

23-02-1838 

Jong de? H. B. Kapitein op de Goede Hoop, jaar 1838 

3575 16 
11-11-1878 

Jong de? L. Ferwerd Schipper op de Hoop van Zegen vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

8077 264/10 

2/211 
16-03-1838 

Jong de? Tjalling Wopkes Hommerts Schipper op de Vijf Gebroeders, jaar 1838 

5662 28 

01-04-1882 

Jong de? Uilke Oenes Schip de Koningin Emma,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

9465 Deel 2, 7 
02-09-1865 

Jong deDooitze te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga 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) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Jong deDouwe Taekes  LeeuwardenPolitiedienaar Met Signalement 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Jong dee Jan 20 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) 

5664 274-a,  40 
28-02-1918 

 Jong deGebr. T & W. Witmarsum Schip de Wonseradeel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 274-a ,7 

28-02-1918 

Jong deJan Hommes Bolsward Schip de Mutia Vides,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5662 17 
14-03-1885 

Jong deKornelis Warns Schip de Anthiloop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5664 31-A                    

16-09-1903 

Jong deTjeerd Heerenveen  Stoomboot Ondernemer ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6095 500 

12-06-1823   

Jong deTjerke Johannes---- Veer van der Pieter Paulus , hij is weversknecht 36 jaar en Jong de Tjerke Johannes oud 32 jaar  jaar 

beide gereformeerd heeft 5 zonen (met hun geboortedata’ s) in leven waarvan de oudste 13 is  en op het zedelijk gedrag van 

hem en zijn vrouw niets enz. enz. vraagt om de nama van de koning aan de kinderen te mogen geven  enz. jaar 1823  (3) 

5664 274-a,  31 
28-02-1918 

Jong deWeduwe Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

9725 Deel 2  

Blz. 209 
00-00-1900 

Jong dse Gerlof, 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) 

6840 36-A  

blz. 24 

22-04-1824 

Jong Eesge Johannes Winkelier 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) 

6638 320 

03-04-1815 

Jong Egbert Douwes Schipper, betreft het Schip de Jonge Theodoor Afschrift jaar 1815 (28 )  

6840 36-A  
blz. 31 

22-04-1824 

Jong Einte Hiddes Slagter 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Jong F. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

(13) 

8375 708-3_2 
20-07-1841 

Jong Fedde Ykes , Kastelein onder Kollum, Hij krijgt een proces verbaal wegens 6 kan buitenlands gedistilleerd zonder 
documenten jaar 1841 (3) 

6840 36-A  

blz. 10 
22-04-1824 

Jong Fokke Piebes de weduwe Arbeidster 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) 

3618 24 
22-03-1877 

Jong G. J. te Bolsward Wagendienst van Bolsward naar Franeker  en Dronrijp, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de 
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 

((5) incl. spoorgids  (63) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Jong G. J. te Harlingen 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) 

6411 368 

05-11-1861 

Jong Gerrit Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij 

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

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen 



ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en 

welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4) 

8364 490-18 

19-05-1841 

Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van Stavoren 

schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te moeten 
beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de Wethouder 

Werff v.d. S. H.  en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz J.  beide 

als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder naar 
waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R.,  Kooij J. E. en Okkes W. ?.  enz. jaar 1841 (21) 

6861 56-C 

08-12-1824 

Jong Hendrik Hylkes---- Frantzen Louis Frantzen gem. Leeuwarderadeel en de Jong Hendrik Hylkes gemeente Het Bildt, zij 

hebben geen gegronde reden kunnen aanvoeren wegens het achterblijven en daar geen genoegen mee genomen kan worden enz. 

enz. jaar 1824 (2) 

8211 982/1 

24-09-1839 

Jong Hendrikje Lefferts huisvrouw van Hoogeveen Bruin Jans te Appelscha het betreft een gevraagde goedkeuring door de 

Ontvanger der Belastingen aan de Gouverneur voor een Dwangbevel tegen beide wegens het steeds weigerachtig om te betalen 

enz. jaar 1839 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jong IJde Sjoerds 282 Koudum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

8285 615-2, 27,3 

19-06-1840 

Jong J. A. te Appelscha 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jong J. B. , 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) 

8374 691/12 

15-07-1841 

Jong Jacob Thijssen Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van 

Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Jong Johannes B.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6840 36-A  

blz. 23 
22-04-1824 

Jong Johannes Sijbrens Winkelier 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Jong Keimpe te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Jong Klaas U. , 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) 

8386 949/41 

20-09-1841 

Jong M. J. te Bolsward wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper 
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6651  209 

01-05-1816 

Jong Otte Jans Schipper 49 jaar---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun 
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door 

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

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

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

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

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

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

Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, 

Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

6060 480 
06-07-1820 

Jong Pieter Wiltjes, 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) 

6840 36-A blz. 9 

22-04-1824 

Jong Rinse Arjens de weduwe Winkelierske van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

Jong Romke Berends, 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) 

6840 36-A  

blz. 10 

22-04-1824 

Jong S. Arjens Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Jong S. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

9188 518 

03-05-1919 

Jong T. J.Sneek Veldwachter te Wijmbritseradeel , jaar 1919 (2) 

6840 36-A  

blz. 22 

Jong Teekele Pieters Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 



22-04-1824 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Jong Theodorus Wilhelmus,  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) 

6840 36-A blz. 7 
22-04-1824 

Jong Tjeerd Hiddes Winkelier 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) 

6840 36-A blz. 7 

22-04-1824 

Jong Tjerk Rintjes Schipper 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) 

6840 36-A  

blz. 21 
22-04-1824 

Jong Uiltje Tjerks Boer  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 
8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6281 476-16 

10-04-1817    

Jong v.d. Willem W. Hij is mede ondertekenaar als lid der Gemeente raad van Menaldumadeel van het document  de Rekening 

van Verantwoording inkomsten en uitgaven van Menaldumadeel over de jare 1811 enz. jaar (1) dossier (16) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6070 424-15         

25-05-1821 

Jong W. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 
1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Jong Wietze Jitzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Jong Wytze Jetzes 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) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Jong, de Jan Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 7-1-1837 Overleden te Koempoelang, (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6719 9 

00-00-1823 

 

Jong, Johannes Wiebes de te Lemmer, Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823  (2) 

8308 1070-8 

494-536 

28-10-1840 

Jongama K. P. te Witmarsum 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 

Jongama K. P. 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) 

6089 1186          

21-12-1822 

Jongbloed  S? ,  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) 

6292 964 

05-02-1818 

Jongbloed ….?  De Grietman  van Doniawerstal moet berusten dat  Jongbloed ….?   Over alsnog geen penningen  en papieren 

aan den ontvanger heeft afgegeven enz. enz. Jaar 1818 (2) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Jongbloed A. 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) 

8285 615-2, 11-2 

19-06-1840 

Jongbloed A. 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) 

9465 Deel 2, 22 

18-05-1855 

Jongbloed Abe te Sneek  Beurt en Veerdienst van Dokkum 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 1855 (8). 

8359 377/28, 10 

19-04-1841 

Jongbloed Ale Gerrits 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) 

6631  1114 

5e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jongbloed Andries  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld 
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

8359 377/28, 3 
19-04-1841 

Jongbloed Ate Gerrits 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) 

6382 20 nr. 18 
29-03-1814 

Jongbloed Bouwe Rinzes plaatsvervanger van Meulen v.d. Albert Wilts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van 

Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 18 

 4e kolom 
17-03-1814  

Jongbloed Bouwe Rinzes, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen 

dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte 
kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

8361 415-3 

28-04-1841 

Jongbloed C.---- Crommelin ….? Ontvanger te Dockum het betreft ene kwitantie van f. 1.25 uitmakende het bedrag der kosten 

inzake de bekeuring tegen Jongbloed C. enz. jaar 1841 (2) 



9465 Deel 2, 97 

21-07-1860 

Jongbloed Cornelis te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Lemmer, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen 

en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8).   

8386 949/42 
20-09-1841 

Jongbloed D. te Oppenhuizen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en 

Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6672 75 + 98 Jongbloed Douwe Atzes , sollicitatie en aanstelling tot openbaar onderwijzer te Oppenhuizen jaar 1818 (6) 

6250 973 
15-10-1814 

Jongbloed F. A.---- Pereboom Cornelis Machiels , wonende Schoteruiterdijken  een handgeschreven brief door hem getekend 
met als onderwerp:  dat  zijn wijlen zwager Samplonius H.  gedurende 1812 en 1813  in hure heeft gehad Hooyland inn 

eigendom van  de Buitenvoogdy van Rottum en dat hij de duur betaalde penningen terug wenst  enz. enz. ook genoemd 

Jongbloed F. A. Ontvanger der belastingen.die hem steeds lastig valt enz. jaar 1814 (2) 

9181  2110 
08-12-1915 

Jongbloed G. gehuwd met Schutter Vrouke,  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) 

9181  2110 
08-12-1915 

Jongbloed Geert,  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) 

6073 659 

31-08-1821 

Jongbloed Gerrijt Aukes 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Jongbloed H. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 

alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in 

goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

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

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 
(132) 

9126 680 

07-04-1879 

Jongbloed H. W. te Gorredijk------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd 

enz. enz., jaar 1879 (4) 

6411 382 

18-11-1861 

Jongbloed Haije Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat 

hij gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en 

dat zijn huisgezin enz. jaar 116 (3) 

6387 26 
06-09-1814 

Jongbloed Haye Hij is buiten staat om een goede instructie voor de exercitiën te geven en daarom wordt er een ander gezocht 
door de schout van Nijland  stelt voor om te nemen de persoon Peereboom ….? enz. jaar 1814 (1) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Jongbloed Haye 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 

Jongbloed Haye, 14 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 

Jongbloed Haye, 39 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) 

6252 1253 
24-12-1814 

Jongbloed Hayo, Exercitiemeester, Hij staat op een lijst van betalingenmet te ontvangen bedragen welke uit het fonds der 
onvoorziene uitgaven dienst 1814 enz. enz. jaar 1814 (2) 

6392 74 

30-01-1815 

Jongbloed Heike Cornelis wonende tre Finkega, de Schout van Noordwolde heeft over hem de volgende klagt;  de brutale 

beledigingen als volgt dat hij  naar zijn naam enz. heeft gevraagd en als antwoord kreeg, Daar weet ik niet van enals gij 

datweten wil moet gij zien dat gij het gewaar wordt en dat op een zeer brutale toon enz. jaar 1815 (1) 

6384 112, 118 

08-06-1814 

Jongbloed Heindert Johannes geboren te Leeuwarden, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een 

signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)   

5997 307 

31-03-1815 

Jongbloed Hinke Cornelis 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  376 

6627 612 

30-04-1814 

Jongbloed J---- Postma Antje Pieters wonende te Lemmer, het is de Schout Jongbloed J. (die dit document ondertekend) der 

gemeente Langweer gebleken dat zij is een Lidmaat van de Roomsch Catholijke Gemeente in de Lemmer en zelfs na de dood 

van haar man nog 5 jaren in Lemmer heeft gewoond en daarom niet in aanmerking kan komen enz. jaar 1814 (1) 

6045 294 

29-04-1819 

Jongbloed J.  ---- 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 

Jongbloed J. ---- 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) 

6384 96 

07-06-1814 

Jongbloed J.  Schout der Gemeente Langweer schrijft  en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland  waarin ook 

vermeld wordt Eijsinga  S, H, (Schelte Hessel) Roorda van, Gewezen Maire dezer Gemeente (Langweer) met als Onderwerp: 
het nog niet betaalde kosten wegens het leveren van Aardwerkers  enz. en dat ik verwonderlijk ben dat enz. enz. jaar 1814  (3) 

6640   552 

23-06-1815 

Jongbloed J.  Schout van de Gemeente Langweer ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Armenvoogden te Sloten enz. jaar 1815 (1) 

5983 57 

22-01-1814 

Jongbloed J. , hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van 

de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en 

mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

9189 1261 
28-10-1919 

Jongbloed J. een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoek eervol onslag als Veldwachter te te St. Annaparochie en 
is benoemd als chef veldwachter te Appelscha jaar 1919 (3) 



5991 708 

12-09-1814 

Jongbloed J.---- Gauthier ….? Gewezen ontvanger der registratie te Sneek, de ontvanger der Directe Belastingen Jongbloed J. 

schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat hij nog 29 paspoorten van eerstgenoemde in zijn bezit eeft enz. jaar 

1814 (1) 

5991 708 
12-09-1814 

Jongbloed J.---- Gauthier ….? Gewezen ontvanger der registratie te Sneek, de ontvanger der Directe Belastingen Jongbloed J. 
schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat hij nog 29 paspoorten van eerstgenoemde in zijn bezit eeft enz. jaar 

1814 (1) 

5993 919 

14-11-1814 

Jongbloed J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 

over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der 
patenten enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 

06-02-1815 

Jongbloed J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 

3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten 
enz. jaar 1815 (2) 

6626 493 

12-04-1814 

Jongbloed J. Ondertekend een brief aan de Hr. Sminia van H. Commissaris Generaal van Friesland te Leeuwarden dat men hem 

geïnformeerd heeft dat de heer Eyck van ….? Enz. het betreft de post van Secretaris en Boelgoed Ontvanger enz. jaar 1814 (1) 

6249 828 
06-09-1814  

Jongbloed J. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de 
schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en 

verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten 

enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer 
enz. jaar 1814 (2) 

5984 130 

18-02-1814 

Jongbloed J. Percepteur te  Langweer---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux 

betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3) 

9183 1153 
26-07-1916 

Jongbloed J. Rijksveldwachter te Oostermeer ,    een   brief met zijn handtekening waarin hij solliciteerd naar de functie van  
Gemeenteveldwachter te St. Annaparochie en zijn benoeming  jaar 1916 (3) 

6391 41 

15-01-1815 

Jongbloed J.---- Rijpkema Tjitske Meijes van beroep Huisman te Sint Nicolaasga het betreft de leverantie door hem van een 

paard en dat is nog steeds niet betaald   en de Schout  Jongbloed J. van Langweer verzoekt dan ook aan de Gouverneur dat er ten 
spoedigste wordt betaald enz. jaar 1815 (2) 

6624 302 

18-02-1814 

Jongbloed J. Schout en Secretaris der Gemeente Langweer ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in 

het departement Vriesland , door het niet aanvaarden van de functie van Schout door de Heer Eijsinga  S, H, (Schelte Hessel) 

Roorda van, gewezen Maire der Gemeente Langweer wil eerstgenoemde zig wel met deze functie belasten enz. jaar 1814 (1) 

6384 106 

14-06-1814 

Jongbloed J.---- Sluis van der Jan Joukes, Schippersknegt wonende te Langweer hebben de bij de loting enz. en hij moest 

opkomen maar dat hij in Holland is en de schout Jongbloed J. schrijft en ondertekend een brief dat het hem niet tijdig genoeg 

enz. jaar 1814 (1) 

5997 223 
11-03-1815 

Jongbloed J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der 
overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e 

kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 

5996 120 
11-02-1815 

Jongbloed J. te Langweer Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en 
deuren en venstergeld jaar 1815 (2) 

6072 581 

17-07-1821 

Jongbloed J. te Langweer staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6424 584 
02-12-1817 

Jongbloed J. Z. 8 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 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) 

6282 687-a-b 

03-07-1817 

Jongbloed Jac.  heeft tegoed fl. 500 met 5 % interest vanaf 4 Juli 1810, komt voor op de staat der door het voormalige District 

Doniawerstal genegotieerde en op den 31 Juli 1813 nog verschuldigde Kapitalen en Interesten enz. jaar 1817 (8) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jongbloed Jacob Sakes 209 Oosterwold 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) 

8359 372/14 
16-04-1841 

Jongbloed Jacob Schipper en Koopman te Bolsward Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met 
een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (20) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Jongbloed Jacob van beroep Schipper en Koopman te Bolsward staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van 

het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van 

Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (24) 

5996 151-a   

2e rij namen 

20-02-1815 

Jongbloed Jacobus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6642 651 
28-07-1815 

Jongbloed Jacobus ontvanger der directe belastingen te Langweer ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende dat hij afstand moet doen van ener zijn twee posten enz. Jaar 1815 (2) 

5991 691 en 720 

06-09-1814 

Jongbloed Jacobus te Langweer hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 

patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 
(6) 

5991 691 en 720 

06-09-1814 

Jongbloed Jacobus te Langweer hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 

patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 

(6) 

6833 9-A blz. 12 

09-02-1824 

Jongbloed Jacobus te Langweer, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde 

Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie 

Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31) 

6100 1087 

04-11-1823 

Jongbloed Jacobus, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde 

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

6099 1066 

31-10-1823 

Jongbloed Jacobus, 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) 



6390 3 

29-11-1814 

Jongbloed Jacobus, School Secretaris, zampt ontvanger der belastingen in Langweer enz. hij verzoekt vrijstelling van de dienst 

omdat hij anders zijn kantoor moet sluiten enz. jaar 1814 (1) 

5985 220 

23-03-1814 

Jongbloed Jacobus, Zijn declaratie wegens een hertaxatie ingevolge art. 59 van de enz. maar dat men deze kosten te hoog vind 

enz. jaar 1814 (2) 

8359 372-14 
16-04-1841 

Jongbloed Jacon van beroep Schipper en Koopman wonende Wijk B. no. 240 te Bolsward staat vermeld in een dossier Extract 
uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame 

(Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (22) 

9414 54, 55 
22-03-1913 

Jongbloed Jan, Veldwachter te Sint Annaparochie hij krijgt ontheffing van artikel 4 om voor de plaatselijke belastingen 
waarschuwingen en aanmaningen uit te reiken dit in plaats van den oud Gemeenteveldwachter Santhuizen Johannes  die op zijn 

verzoek eervol is ontslagen enz. enz. jaar 1913 (2) 

9414 55 

21-03-1913 

Jongbloed Jan, Veldwachter te Sint Annaparochie hij krijgt ontheffing van artikel 4 om voor de plaatselijke belastingen 

waarschuwingen en aanmaningen uit te reiken dit in plaats van den oud Gemeenteveldwachter Santhuizen Johannes  die op zijn 
verzoek eervol is ontslagen enz. enz. jaar 1913 (1) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Jongbloed Joh’s Hendrik 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) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Jongbloed Joh’s Hendrikus, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 

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

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Jongbloed Joh’s, 39 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) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Jongbloed Johanne Dokkum Inspecteur met Signalement, jaar 1916 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jongbloed Johannes H., 15 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) 

9180 330-9 

17-02-1915 

Jongbloed Johannes met signalement Inspecteur Politie Dokkum  jaar 1915 (3) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Jongbloed Johannes 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jongbloed Meine Oebles, 821 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) 

3594 Map 33 
00-00-1868 

Jongbloed Murk J. ----  Visser Hendrik te Workum , Onderwerp: Stukken betrekkelijk een adres van Hendrik Visser te Workum 
om concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst van de plaats Workum, Bolsward, Sneek tot Heerenveen en 

Leeuwarden, tevens in het dossier een handgeschreven brief ondertekend door Jongbloed Murk J. Koopman en Schipper te 

Workum dat hij wenscht in de vaart te brengen een stoomboot van Workum over Bolsward Sneek en tusschenliggende plaatsen 
op Groningen in verbinding met de stoombootonderneming Workum Amsterdam Workum met het Schip de Packet I, ook 

aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz. jaar 1868 (43) 

3598 12-05-1874 

Map 3 

Jongbloed Murk Schipper en Koopman verzoekt in een door hem ondertekende brief wordt ook in genoemd Vries de A. te 

Koudem als gevolmachtigde dat eerstgenoemde een dagelijkse dienst wil vanaf  Stavoren langs Warns, Ymedam, 
Galemadammen, Nijega, Heeg, IJlst tot Sneek vise versa enz. jaar 1874 (6) 

6625  344+367 

07-03-1814 

Jongbloed P.---- Hettinga Tiete hij wordt voorgedragen door de Schout en Secretaris Jongbloed P. van Langweer aLid van de 

Raad alhier  als Gesubstiueerde enz. jaar 1814 (2) 

8375 708-5_27a 
20-07-1841 

Jongbloed P. te Makkinga 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 

Jongbloed P. te Makkinga 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) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jongbloed P. te Makkinga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

8386 949/27 

20-09-1841 

Jongbloed P. te Makkinga, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8280 526-1, 27, 2 

22-05-1840 

Jongbloed P. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8370 602/8 
21-06-1841 

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



6067 

 

145 

16-02-1821 

Jongbloed---- Visscher T. C.  Ontvanger der Directe Belastingen te Bolsward  en tevens Notaris aldaar Onderwerp: het gaat er 

om of de dubbele functie wettelijk kan, ook genoemd Eyck van Wieger in leven ontvanger en de ontvangers Jongbloed te 

Langweer en Keuchenius te Koudum waarvan bekend is dat die wel een vergunning hebben bekomen enz. jaar 1821 (2) 

6843 20-A 
Bladzijde 4 

21-05-1824 

Jongbloed W. P. ---- Bruinsma T. J. de weduwe Boerin te Beetsterzwaag verhuurder en Jongbloed W. P. huuerder, 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 

Jongbloed W. P. 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) 

6285 1247- 12 

18-12-1817 

Jongbloed Wieger Jans,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) 

8368 572/5 

00-00-1841 

Jongbloed,  Gezina., erven van Franke Jongbloed, een handgeschreven brief met  

 handtekening , betreft een schuld, jaar 1841, (2) 

8368 572/5 
00-00-1841 

Jongbloed, Franke, erven van Franke Jongbloed, een handgeschreven brief met  
 handtekening , betreft een schuld, jaar 1841, (2) 

8300  922/15 

16-09-1840 

Jongbloed, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in 

de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, 
Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  

v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9) 

8368 572/5 

00-00-1841 

Jongbloed, T. J., erven van Franke Jongbloed, een handgeschreven brief met  

 handtekening , betreft een schuld, jaar 1841, (2) 

8356 315-7 

31-03-1841 

Jongboed  Cornelis,  Beurtschipper te Sneek  Procesverbaal op de wet gedistilleerd door de commiessen Grevenstuk Gerrit Jan  

en  Melis Jan  wegwns het vervoeren van 73 kan zoete en 10 kan bittere likeur, ook een handgeschreven brief met zijn 

handtekening  ondertekend als  K. A. Jongbloed  ook wordt genoemd zijn knecht Beitsma Abe, ook een brief van de 
Drankenhandelaar Deventer van H. A. & Co. te Zwolle met zijn handtekening dat de likeur bestemd is voor Siersma D. te 

Dockum begeleid door enz. jaar 1841 (26)     

8210  958/2 211 

Bladzijde 3>> 
17-09-1839 

Jongdijk S. S. te Engelum, 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) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Jonge  de Pier A. 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 

6628 785 

09-05-1814 

Jonge Anne Cornelis---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Strandjerdt 

Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier P. 

(Pierre) Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig 
tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7) 

6021 215 

10-04-1817 

Jonge de  Johannes Marinust   ----- Tuinhout W. aangesteld tot Vrederechter van Hindelopen vertrekt aldaar en er worden voor 

zijn functie aanbevolen Verwey Izaak  te Sneek, Engelman Johannes Antonius Quel te Makkum en Jonge de  Johannes Marinus 
te Sneek jaar 1817 (3) 

6030 53-b 

23-01-1818 

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

6045 238 
13-04-1819 

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

8300 926/12, 263 

17-09-1840 

Jonge de (?) Douwes Veldwachter te Witmarsum., jaar 1840 

6032 178 
12-03-1818 

Jonge de ….?---- Verwey van beroep Griffier hij heeft over het laatste kwartaal van 1817 nog geen tractement ontvangen  en de 
Griffier Jonge de , over hem wordt gesproken  dat er een gebrekkige opgave is enz. enz. jaar 1818 (5) 

6683 2 deel 2 

Blz. 12 
04-01-1819 

Jonge de A. L. te Oost Souburg 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 deel 2 

blz. 11 

22-01-1818 

Jonge de A. L. te Oostsouburg 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) 

6395 469 

29-05-1815 

Jonge de C?. IJ. ondertekend samen met anderen een document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zoodra de eerste 

tijding van nhet gevaar, waarmede de rust van Europa en de vrijheid van het vaderland bedreigd wierd door de bemagtiging van 

de Fransche Heerschappij door Napoleon enz. jaar 1815 (2) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Jonge de Cornelis * Dinteloord 11-04-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, 

aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen 

welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 

07-05-1839 

Jonge de D. D. Kapitein is met zijn schip de Wilh. Hendr.te Hull op 30 april  gearriveerd  komende vanuit Alkmaar 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) 

6018 38-B 
17-01-1817 

Jonge de de Sytze 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) 

6623 124-127+ 

208-209 

06-01-1814 

Jonge de F. F. (Fekke Fekkes) schrijft een brief door hem ondertekend aan de commissarissen generaal dat hij volgens het 

besluit van 28 december 1813 als President Burgemeester van de Stad Hindelopen verkozen is maar voor deze post moet 

bedanken  wegens verergerende en daardoor ontstaane Huiselijke omstandigheden enz. jaar 1814 (5) 

6242 90 

04-02-1814 

Jonge de F. F. (Fekke Fekkes) 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) 

6390 120 en 121 

24-12-1814 

Jonge de Fekke . hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad voor het 6e Bataillon Landstorm in het Arrondissement 

Sneek met vermelding van zijn Rang en de Compagnie waar hij verblijft enz. jaar 1814 (2) 

6629 842 
01-07-1814 

Jonge de Fekke Fekkes benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke 

Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6026 595 
02-09-1817 

Jonge de Fennes Schout, en 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 Liesveld de heer Vonck E.  Jaar 1817 (4) 

8315 254,  

1231/13 
14-12-1840 

Jonge de G. A. Amsterdam Schipper op de Aletha Elisabeth, jaar 1840 

8201 785/9 

Bladzijde 2 
07-05-1839 

Jonge de H. J. Kapitein is met zijn schip de Elisabeth vanuit Bremen geladen met Tabak op 6 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) 

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

Jonge de H. L. te Oostsouburg, 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. 12 

06-02-1824 

Jonge de H. L. te Oost-Souburg, 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. 

12 

16-01-1822 

Jonge de H. L. te Oost-Souburg, 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) 

5666 3 

23-03-1905 

Jonge de H. Schip de Jan Hendrik, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven 

van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6683 2 deel 2 

Blz. 21 

04-01-1819 

Jonge de H. te Meppel 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 1 
Blz. 10 

06-02-1824 

Jonge de H. te Meppel, 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. 22 

06-02-1824 

Jonge de H. te Meppel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 

blz. 15 
16-01-1822 

Jonge de H. te Meppel, 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. 
23 

16-01-1822 

Jonge de H. te Meppel, 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) 

9184 427 

05-04-1917 

Jonge de H. te Zweelo wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 

(2) 

5666  Jaar 1905 
akte 3 

Jonge de H.,  Kennisgeving van  in het schip “ Jan Hendrik” een nieuwe motor is geplaatst enz. enz. jaar 1905 (2 

9183 756 

03-05-1916 

Jonge de Hendricus,  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) 

8201 785/9 
Bladzijde 3 

07-05-1839 

Jonge de J. E. Kapitein is met zijn schip de Alida Gesina op 2 mei vanuit Bremerhaven vertrokken naar Amsterdam 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) 

6024 443 
11-07-1817 

Jonge de J.---- Tuinhout W., Mr. Grifier Geregtshof te Sneek is tot een andere functie geroepen en Jonge de J., Mr. is nu in zijn 
functie benoemd. Jaar 1817 (2) 

6255 241 

09-03-1815 

Jonge de Jacob Jacobs , Stroop Jan Jans  en Veensma Hendrik Sijbes aan hen is betaald ieder 10  guldens wegens geleverde 

paarden te Leeuwarden enz. vermeld op de declaratie der gemeente Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Jonge de Jan * 10-02-1820, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Planter 
(4) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Jonge de Jan D. Oome 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) 

6834 20-C 

14-02-1824 

Jonge de Klaas Douwes een aantekening betreffende de loting voor de Militie in Franeker enz. jaar 1824 (2) 



9725 Deel 2  

25-10-1890 

Jonge de L. Kapitein op de Minerva 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 1890 (2) 

6026 595 
02-09-1817 

Jonge de Lubbert 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Jonge de M.  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6060 500 

18-07-1820 

Jonge de M. J.  ---- Son van Matthijs Hendrik hij is benoemd als Griffier bij het Vredegerecht te Sneek thans 2e Luitenant bij de 

Infanterie en zulks i.p.v. de overleden Jonge de M. J.  jaar 1820 (2) 

6032 191 
18-03-1818 

Jonge de M. J.  hij is benoemd tot Griffier van het Vredegerecht te Sneek gaat ook over tractement en een waarnemer enz. 
ondertekend door de Vrederegter in het Kanton van Sneek Halm de F. jaar 1818 (3) 

6394 270 

08-04-1815 

Jonge de M. J. ----- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij 
hebben alle 6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van 

Delfzijl te dienen enz. jaar 1815 (2) 

6397 662 
13-07-1815 

Jonge de M. J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en 

verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6631  1114 
3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jonge de M. J. 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)  

8088 465/22, 254 

11-05-1838 

Jonge de M. J. Schipper op de Goede Hoop, jaar 1838 

6061 533 

01-08-1820 

Jonge de M. J.----- Son van Matthijs Hendrik benoemd als Griffier in het Vredegerecht  Sneek  en het afleggen van de eed, i.p.v. 

Jonge de M. J. die overleden is jaar 1820 (1) 

8363 480/20, 254 

15-05-1841 

Jonge de M. P. Kapitein op de Petrus Jacobus, jaar 1841 

8345 79-33 

25-01-1841 

Jonge de Mainus, Sergeant 1e afdeeling Infanterie * 15-01-1812 Zonnemaire,  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) 

6058 363 en 364 

23-05-1820 

Jonge de Marinus Johannes  ---- Kuiper Esge 24 jaar te Sneek wonende , staan op een documet als candidaat voor de post van 

griffier bij het Vredegerecht te Sneek i.v.m. het overlijden van Jonge de M. J. jaar 1820 (4) 

6396 537 

29-05-1815 

Jonge de Marinus Johannes ---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich 

op 6 april schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente 

Sneek zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als 
plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor  verder 

komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor;  Verweij Isaac 

oud 38 jaar,   Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus 
Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren  jaar 1815 (7) 

6021 229 

12-04-1817 

Jonge de Marinus Johannes--- Engelman  Johannes Antonius te Makkum, Verwey Isaac te Sneek, Jonge de Marinus Johannes 

te Sneek  worden voorgedragen voor de functie van Griffier bij het Vredegeregt te Sneek i.p.v. Tuinhout Wybe die  Vrederegter 

te Hindelopen is geworden jaar 1817 (2) 

6049 548 

07-08-1819 

Jonge de Marinus Johannes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en 

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

6042 44-B 

20-01-1819 

Jonge de Marinus Johannes te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Jonge de Marinus Johannes te Sneek,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  

met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Jonge de Marinus Johannes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 

(4) 

6039 771-b 

16-10-1818 

Jonge de Marinus Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over 

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

8257  69/20, 2 

nummer 22 
20-01-1840 

Jonge de Marten Roelofs te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen enz. jaar 1840 (6) 

6869 04-03-1825 
9-A 

Jonge de Meilof Jans, Kapitein van het te Harlingen liggende schip de Vrouw Martha, Onderwerp een afgegeven Zeebrief (hij 
wil naar Amsterdam varen) ook worden genoemd  de Convooylopers Teersma & Repko Jr. te Harlingen jaar 1825 (3) 

6869 26-02-1825 

8-A 

Jonge de Mielof Jans Kapitein op het schip de Vrouw Martha thans liggende in Harlingen Onderwerp een request betreffende 

de Belasting op In en Uitgaande rechten en het afgeven van een Zeebrief enz. jaar 1825 (3) 

6022 294 
05-05-2817 

Jonge de Pieter wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als 
bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren 

en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden 

zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3) 

6870 09-03-1825 

3-A 

Jonge de Popke E. ---- Jans Hubert & Comp. (Hubert Jans & 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) 

6846 2-A Jonge de Popko E. Groningen Kapitein opde Vijf Gezusters, Jaar 1824 



25-06-1824 

8201 785/9 

Bladzijde 4 

07-05-1839 

Jonge de R. J. Kapitein is met zijn schip de Bougina te Swinemunde op 29 april  gearriveerd  komende vanuit Amsterdam 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) 

8309 1106-14 
09-11-1840 

Jonge de Renske Pieters en Bos Jan Alberts worden vermeld 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) 

9180 420 
05-03-1915 

Jonge de Sies,  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) 

8201 785/9 

Bladzijde 4 

07-05-1839 

Jonge de T. R. Kapitein is met zijn schip de Vr. Martha te Pillau op 27 april  gearriveerd  komende vanuit Pekela 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) 

6407 190A 

29-04-1816 

Jonge de Tabe Douwes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd 

Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Jonge de te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9465 Deel 2, 41 

21-09-1825 

Jonge de Thiemen Harmens te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Franeker en 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 1825 (8).  

9725 Deel 2  

08-04-1895 

Jonge de Weststellingwerf Kapitein op de Misracria komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Jonge Fekke Fekkes 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) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Jonge Marinus Johannes  te Sneek 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) 

6029 861 
06-12-1817 

Jonge Marinus Johannes hij is op 20 juni 1817 benoemd tot Griffier van het Vredegerecht i.p.v.  Tuinhout W. die tot een andere 
functie geroepen is enz. enz.  jaar 1817 (1) 

6014 515 

05-08-1816 

Jonge van Ellemeet ….?  Controleur der Directe Belastingen in Zuid Holland is tot een andere functie geroepen en wordt 

vervangen door Jorissen Jacob Jz. thans Controleur in de Provincie Vriesland enz. jaar 1816 (3) 

6026 595 
02-09-1817 

Jongearend Jan Gerrits 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) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Jongearend Jan 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) 

6636  148 
6e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jongebloed Pieter 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) 

6628 785 
09-05-1814 

Jongeboer Cornelis J.---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Strandjerdt 
Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier P. 

(Pierre). Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig 

tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7) 

6026 595 

02-09-1817 

Jongebreur 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 Liesveld de 

heer Vonck E.  Jaar 1817 (4) 

6037 
 

605 
18-08-1818 

Jongebreur Leendert  Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 
Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te  Liesveld de Heer VonckE.  jaar  1818 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jongedijk Harmen 70 is zijn volgnummer en  Steenwijk 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) 

9186 244 

05-03-1918 

Jongedijk Hendrik, 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 

6386 33 

01-08-1814 

Jongedijk Jan Folkerts wonende te Gersloot hij is in de maand Maart naar het beleg van Delfzijl ingetrokken als plaatsvervanger 

en er is geen bericht maar van hem vernomen en naar alle waarschijnlijkheid zal overleden zijn enz. jaar 1814 (1) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Jongedijk S. F.---- 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) 

9126 680 

07-04-1879 

Jongedijk S. te Holwerd------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd 
enz. enz., jaar 1879 (4) 

6028 827 

20-11-1817 

Jongejan 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 Liesveld de heer 
Vonck E.  Jaar 1817 (3) 



6026 595 

02-09-1817 

Jongejans Dirk Jac. 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) 

6026 595 
02-09-1817 

Jongejans 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Jongejans Gerrit (zijn 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 Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Jongejans Jan Jbsz. 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Jongejans Klaas 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) 

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jongeling ….? 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)  

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Jongeling A. R. 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 208 
00-00-1900 

Jongeling Dirk, Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2) 

6251 1090 

14-11-1814 

Jongeling Jan Sybes, 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Jongeling S. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

6251 1090 

14-11-1814 

Jongeling S. T., 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Jongeling Tjeerd Sybes 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    232 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 9>> 

27-08-1839 

Jongema A. P. 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) 

6847 11-A 

03-07-1824 

Jongema Age Pieters----deel 1,  Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga 

Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een 

boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_ 

6847 25-A 
12-07-1824   

Jongema Age Pieters----deel 2,  Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga 
Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een 

boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_ 

6851 7 -A 
11-08-1824 

Jongema Agi Pieters ---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema 
Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen 

wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes 

overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Jongema Frans 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) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jongema Frans Hoites 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 

Jongema Frans Hoites, 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)  
alle, 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)s (13) 

6271 602 -4 
18-06-1816 

Jongema P. A. 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) 

5978 05-03-1953 Jongendijk  Jan 89 jaar Moddergat en Paesens De Ramp van 1883    Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot 
van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1953 (dossier) 



6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Jongeneel M. 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 deel 2 
blz. 6 

22-01-1818 

Jongeneel M. Scriba Classikale Bestuur Gelderland  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. 5 
22-01-1818 

Jongeneel M. te Nijmegen 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 

Jongeneel M. te Nijmegen 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 

Jongeneel M. te Nijmegen, 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 

Jongeneel M. te Nijmegen, 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 

Jongeneel M. te Nijmegen, 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) 

6052 854 

27-11-1819 

Jongenhuis Freerk Dirks  bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld te Foudgum jaar 1819 (1) 

6380 13 nr. 22 
29-01-1814 

Jongere Simon Roelof te Balk, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die ten 
aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven 

manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen 

worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jongerheus D. M. , 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) 

6052 802 
12-11-1819 

Jongerhuis ….?  Omdat er verder niemand anders is komen opdagen wordt hij voorgedragen als  schoolonderwijzer te 
Foudgum jaar 1819 (1) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jongerhuis D. M. , 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) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Jongerhuis D. M. te Sint Jacobi 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Jongerhuis D. M. 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) 

8375 708-5_6 

20-07-1841 

Jongerhuis D. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer 

T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8285 615-2, 6-1 19-
06-1840 

Jongerhuis D. 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) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Jongerhuis D.M. 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 ) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Jongerhuis Dirk Minnes Brouwer te St. Jacobaparochie 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) 

6078 3 
02-01-1822 

Jongerhuis F. D.  Onderwijzer, er wordt verteld met leedwezen  dat de benoeming van hem als Onderwijzer bij de vacante 
school te Kollum  zwarigheid en zelfs tegenkanting ontmoet enz. enz. enz.  daar dir advies door de schoolopziener Verf H. N.  

enz. enz.  wordt ook genoemd  de Sollicitant  Sluiter L. J.  die geen zwarigheden stond te ontmoeten maar dat eerstgenoemde te 

kollum enz. enz.  op aanbeveling van de heer Swinderen van Ph. Schoolopziener in Groningen  enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6076 894 

19-11-1821 

Jongerhuis F. D. bezitten 2e den Rang tot Schoolonderwijzer, hij wordt autorisatie verleend ter vervulling van de 

Schoolmeestersplaats te Kollum en de Distriks Schoolopziener Ferf H. N. te Bergum zal moeten mededelen op welke dag de 

onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1) 

6079 165 

12-02-1822 

Jongerhuis F. D. hij is benoemd tot schoolonderwijzer te Kollum  er wordt ook in genoemd de schoolopziener  Ferf H. N. te 

Bergum enz. jaar 1822 (3) 

6079 209 

28-02-1822 

Jongerhuis F. D.---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den 

stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo 
intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en 

om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., 

Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3) 



6083 582  

15-06-1822 

Jongerhuis F. D.---- Sluiter L. J.,  de  Grietman wil dat hij  wordt benoemd als School Onderwijzer te Kollum  enz. enz. maar de 

wens is ook daar om Huizinga Y. R. als zodanig aan te stellen enz. enz. en er wordt autorisatie verleend om  intrekking van de 

benoeming van Jongerhuis F. D. en verder nog een heel verhaal over deze benoemingen enz. enz. jaar 1822 (6) 

6054 51 
24-01-1820 

Jongerhuis Freerk Dirks , hij is aangesteld tot schoolonderwijzer te Foudgum  nadat hij eerder heeft bedankt voor dezelfde 
functie te Drachten enz. jaar 1820 (1) 

6053 950 

25-12-1819 

Jongerhuis Freerk Dirks is aangesteld als onderwijzer 3e klasse te Noord Drachten, wordt ook genoemd de schoolopziener 

Heppener H.  jaar 1819  (1) 

3576 95 
25-08-1829 

Jongerhuis Gerardus Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 
schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip 

van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

5664 43 

21-09-1903 

Jongerhuis Petrus Schipper Trekschuit,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5665 13-01-1881  

akte 47 t/m 50 

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) 

6830 18-A blz. 26 
21-01-1824 

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

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

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

6077 960 + 996 
04-12-1821 

Jongerhuis T. D. bezittende de 2e rang wordt aangesteld als onderwijzer te Kollum, terwijl in de vergadering der 
gecommitteerden uit de stemgerechtigden ingezetenen van Kollum de verbazing daar is omdat men begeerd te hebben Sluiter L. 

J. provisioneel onderwijzer te Aduard en  men stuurt dan ook een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1821 (4) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Jongerman A. 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) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Jongerman A., 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) 

6394 257 
31-03-1815 

Jongernar? B. K. 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 1 

31-03-1815 

Jongers (Fongers?) Sijmen Roelofs 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) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Jongersma Roelof Pieters de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 

van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk 
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

3572 14-c 

19-02-1664 
24-09-1822 

Jongestall Allard Piter 1e raad van Justitie te Hallum Onderwerp Octrooi voor de Trekweg Hallum naar Leeuwarden en 

Dokkum enz. jaar (1664) 1822 

6058 347 en 374 

13-05-1820 

Jongh  de H.---- 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) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Jongh Abele Gerrits te Kortezwaag,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Langezwaag enz. enz. jaar 1822 (4) 

9126 1043-34 
1879/1880 

Jongh de  Bernardus Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 
22-01-1818 

Jongh de  Z. T. te Varik Secundi 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) 

6242 59 + 60           

01-02-1814 

Jongh de ….? Griffier van beroep, hij staat op een document van de Schout van Jelsum en Wirdum genaamd Staat van gedane 

uitgaven op het budget van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (6) 

8375 72311 

23-07-1841 

Jongh de A. Wz. Handelaar te Leeuwarden Onderwerp; verzoeke dat zijn accijns rekening moge worden afgeschreven worden 

voor kannen gedistilleerd  enz. jaar 1841 (3) 

6089 1194 blz. 29     
23-12-1822 

Jongh de Abele Gerbens te Kortezwaag 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 

Jongh de Abele Gerbens te Kortezwaag, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langezwaag  in 

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

9134 1081-34 
07-04-1883 

Jongh de Bernardus te Sneek ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Jongh de C. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp:  

geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van 

den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam 



van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de 

vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6028 827 

20-11-1817 

Jongh de Cornelis Ziere 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 
Liesveld de heer Vonck E.  Jaar 1817 (3) 

6303 403 en 404 

17-10-1822 

Jongh de G. F. ---- Faber J., Jongh de G. F. en Engelsma F. J. , uit de Grietenijeraad van Opsterland,  Hartmans Tjbbe Cornelis, 

Venema Jan Lubbartus uit de ingezetenen allen wonende op de Gorrediijk benoemd hebbende om naar de noodzakelijkheid van 

de meer doelmatige inrigting der school te Gorredijk enz. enz. dat het geenzins het verlangen is van de inwoners van Gorredijk 
om de school te vernieuwen enz. enz. tevens de maten van het gebouw en de Staat van kosten tot opbouw van de school jaar 

1823 (11) 

6624 261 
03-02-1814 

Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de Gemeente Langerzwaag draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de 
Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Dirk Drifhout Braunius, Lid van de Raad der Gemeente als waarnemer bij 

absentie van de Schout enz. jaar 1814 (1) 

6642 655 
27-07-1815 

Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende dat hij de Municipale Raad heeft uitgenodigd ter inzameling der bijdragen tyen einde men ook enigszins in de 

behoefte der verminkte verdedigers des vaderlands te vereenigen, gelijk dan ook geschied is door aan kij toe te voegen tot 

adsistenten en wel Vries Durk Abels en Wallinga van Folkert Walles enz. jaar 1815 (1) 

6644  833 
13-10-1815 

Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende het onderhoud van Brugt en Reinders Geeske enz. jaar 1815 (1) 

6644  845 

19-10-1815 

Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het onderhoud van Poeske Kornelis Thees en familie enz. jaar 1815 (1) 

6386 161 
29-06-1814                         

Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van Langezwaag, hij wordt voorgedragen als Majoor bij het Batt. Landstorm te 
Gorredijk  enz. jaar 1814 (1) 

6247 650 

09-07-1814  

Jongh de G. T. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag 

betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3) 

6395 504-C 
13-05-1815 

Jongh de G. T. Luitenant Kolonel van het 9e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland dat er in Langezwaag maar zestien kaliber geweren onder de Landstorm enz. jaar 21815 (1) 

8197  687-1 

06-07-1839 

Jongh de G. T. 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) 

3288 2 en 3 

10-04-1833 

Jongh de G. T. Veenbaas ,hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de 

Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68 

6252 1203 

09-12-1814 

Jongh de Gerrit Cornelis antwoord op zijn request van de 6e deze, de  overlegde rekening behoort tot de schulden  van de 

voormalige administratie van Jubbega Schurega  enz. enz.jaar 1814 (45) 

6256 338 

21-02-1815 

Jongh de Gerrit Cornelis gedane reparaties aan de klok van het dorpshuis, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige 

schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8) 

6252 1162 

03-12-1814 

Jongh de Gerrit Cornelis voorheen Houtkoopman in de Bovenknijpe doch thans Herbergier in den Dorpe Langezwagen , dat hij 

te Jubbega in een door hem  getekende brief : dat hij aldaar materialen heeft verkocht maar dat deze niet willen betalen enz. enz. 

jaar 1814  (2) 

6854 24-A 

25-09-1824 

Jongh de Gerrit Tammes Notaris te Gorredijk, onderwerp ene verkeerde aangifte van twee aarden in de ersonele beating enz. 

jaar 1824  (5) 

6386 169 en 170 

06-07-1814                         

Jongh de Gerrit Tammes tot Adjudant wordt hij voorgedragen als Hoofdofficier  van het Batt. Landstorm te Gorredijk enz. jaar 

1814 (3) 

6386 169 en 170 

06-07-1814                         

Jongh de Gerrit Tammes tot Luitenant Colonel wordt hij voorgedragen als Hoofdofficier  van het Batt. Landstorm te 

Langezwaag enz. jaar 1814 (3) 

6628 796 

03-06-1814 

Jongh de H. IJ.  ---- Boersma K. J. ondertekend een document als Ad. Schout van de Gemeente Jelzum enz. verder 

ondertekenen (in kopie) Haersma van S. namens het Plaatselijke Bestuur van Leeuwarderadeel en Jongh de H. IJ.  Gezw. Klerk 
en secretaris van de Gemeente Jelzum jaar 1814 (1) dossier (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Kollumer- 

land en Nieuw  

   Kruisland 

Jongh de H. IJ.  ondertekend Ter Ord. van het plaatselijk Bestuur  van Kollumerland en Nieuw Kruisland de Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) 

6418 225 
26-05-1817 

Jongh de H. IJ. ondertekend ter Ordonnantie>> Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat door de vermissing van den 

Vrijwilliger Dijkstra Hamke dat hij niet voor de gemeente Langweer maar voor de gemeente Joure is uitgetrokken enz. jaar 

1817 (1) 

8375 708-5_21 

20-07-1841 

Jongh de H. IJ.---- Ruitenschild te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de 

Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Jongh de H. J. te IJlst 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) 

6422 481B 

07-10-1817 

Jongh de H. Y. ondertekend ter Ordonnantie>> Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawestal 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie Linde van der Roelof Wijbes afwezig 

lid bij het 3e Batt.enz. jaar 1817 (1) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Jongh de Harmen B. 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Jongh de Hendrikus,  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) 



8299  888/12 

05-09-1840 

Jongh de Hermanus Jans,  Handgeschreven brief met handtekening van Hermanus Jans de Jongh Slager te Sneek. , jaar 1840 

6631  1088 

10-09-1814 

Jongh de Hobbe L----. 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) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Jongh de Huijgh  Klaas, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Jongh de Huych CLz 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) 

6868 25-02-1825 
20-D 

Jongh de Israel Isaks---- Leermans Benjamin Yzaks en Jongh de Israel Isaks en Dierman van Anthonij Lubertus zij zijn tot 
debitanten gekozen der Koninklijke Nederlandsche Loterij en zij van onbesproken gedrag zijn enz. jaar 1825 (2) 

6868 25-02-1825 

20-D 

Jongh de Israel Isaks---- Leermans Benjamin Yzaks en Jongh de Israel Isaks en Dierman van Anthonij Lubertus zij zijn tot 

debitanten gekozen der Koninklijke Nederlandsche Loterij en zij van onbesproken gedrag zijn enz. jaar 1825 (2) 

6000 541 

06-06-1815 

Jongh de J. K.---- Alberda ….? Controleur de Belastingen heeft overgedragen  het percept van de gemeente Schiermonnikoog 

ten overstaan van Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog aan de heer Rosier Johannes die benoemd is in de 

functie van waarnemend Ontvanger deze Gemeente nadat de Controleur eerst de kas van 1812 heeft laten aanvullen door den 
voormalige ontvanger Jongh de J. K. dit document wordt door de drie eerstgenoemden ondertekend enz. Jaar 1815 (6) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Jongh de Jan Eelkes 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) 

8214  1036/23 

10-10-1839 

Jongh de Jan Jacobus  31 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente 

Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 
1839 (6) 

8214  1036/23 

10-10-1839 

Jongh de Jan Jacobus 31 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente 

Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 

1839 (6) 

6425 37 

20-01-1818 

Jongh de Jan plaatsvervanger voor Minderts Jan in Schoterland in dienst getreden hij staat vermeld op een Nominative Staat van 

Manschappen met 9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door Overlijden, Desertie of andere 

omstandgheden op de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend door 
de Commissaris Generaal van Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6) 

6856 29-B 

16-10-1824 

Jongh de Jan Tammes te Langezwaag en Witteveen Cornelis, Bz. Te Heerenveen beide aangesteld tot meters van Turf in het 5e 

veendistrict Aengwirden, o.a. een handgeschreven brief met beider handekeningen dat de betalingen reeds lang hebben 

plaatsgehad enz. enz. jaar 1824  (4) 

8308 1087-10 

03-11-1840 

Jongh de L. J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   

Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

6397 694 
29-07-1815 

Jongh de Luitenant Kolonel  van het 13e Landmilitie No. 8 is benoemd tot Ridder in de derde 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Jongh de M. 140 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het 4e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Jongh de M. A. te Rotterdam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 
blz. 8 

22-01-1818 

Jongh de M. A. te Rotterdam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland 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. 8 

04-01-1819 

Jongh de M. A. te Rotterdam 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. 8 

06-02-1824 

Jongh de M. A. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6625 429 

28-03-1814 

Jongh de Reyn Klaases van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen 

Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche 

Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders 
als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5) 

6390 97 

14-12-1814 

Jongh de Romke Romkes---- Tigchelaar Freek Ymes en Jongh de Romke Romkes Onderwerp: De Heer Majoor, 

Commanderende het 5e Batt. Landstorm vraagt aan de Commissaris Arr. Sneek of eerstgenoemden ook verpligt zijn aan den 
Landstorm enz. enz. jaar 1814 (2) 

8373 674/8 

10-07-1841 

Jongh de T. G. Veearts te Beetsterzwaag , komt voor in een dossier met Veeartsen  jaar 1841 (2) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Jongh de te Rotterdam, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6683 2 deel 1 

Blz. 1 

Jongh de Z. Predikant te ‘s Hertogenbosch, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 



04-01-1819 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 26 

06-02-1824 

Jongh de Z. President van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband, 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 

6671 54 blz. 12 
22-01-1818 

Jongh de Z. T. te Varik 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) 

6655  399 blz. 2 
29-08-1816 

Jongh de Z. T. te Varik, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6709 36 deel 2  blz. 
20 

16-01-1822 

Jongh de Z. te ‘s Hertogebosch, 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. 18 

22-01-1818 

Jongh de Z. te ‘s Hertogenbosch Praeses 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 4 
04-01-1819 

Jongh de Z. te ‘s Hertogenbosch 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 

Jongh de Z. te ‘s Hertogenbosch, 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. 4 

22-01-1818 

Jongh de Z. te ’s Hertogenbosch Predikant Classis van  ’s Hertogenbosch wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van 

Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van 

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 3 
14-02-1816 

Jongh de Z. te ’s Hertogenbosch 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 1 

16-01-1822 

Jongh de Z. te ’s Hertogenbosch wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 
dossier (43) 

6683 2 deel 2 

Blz. 19 
04-01-1819 

Jongh de Z. te ’s Hertogenbosch 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 1 

Blz. 1 

06-02-1824 

Jongh de Z. te ’s Hertogenbosch, 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. 20 
06-02-1824 

Jongh de Z. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

26 
16-01-1822 

Jongh de Z. 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. 4 

06-02-1824 

Jongh de Z. te s’ Hertogenbosch, 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 

8372 640/13 Jongh de, Cornelis Hendrikus te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening: Onderwerp een Request  

benoeming Postdirecteur te Franeker jaar 1841, (5) 

6866 30-01-1825 
15-A 

Jongh G. T. , Notariste Gorredijk. Onderwerp: een request  betreffende een boete voor het te laat inleveren van enz. jaar 1825 
(2) 

6857 2-A 

21-10-1824 

Jongh G. T. Notaris en Landbouwer een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het niet aangeven van een 

vrouwelijke denstbode jaar 1824 (3) 

6852 29-A 
30-08-1824 

Jongh Gerrit Tammes, Notaris te Gorredijk een procesverbaal van bekeuring voor  verkeerde aangifte van 2 paardeen en 
verkeerde aangifte van twee vrouwelijke werkboden, jaar 1824 (4) 

6837 31-D 

17-03-1824 

Jongh Israel Isaks,----- Hoop de Philip Jacobs, Leermann Benjamin Yzaks, Jongh Israel Isaks, Diermen van Anthony Lubertus 

een verklaring voor allen van onbesproken gedrag jaar 1824  (3) 

7980 312, 194/16 
24-02-1837 

Jongh J. P. Matroos, jaar 1837 



8385 932/13 

20-09-1841 

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

de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met 

een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  en 

opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn 
handtekening en  er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (18) 

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Jongh M. A. te te Rotterdam, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6401 

 

864 

07-11-1815 

Jongh Persijn van Nauta de A. J.---- Beukens Braunius Arend  oud 23 jaar wonende te Bergum gewezen Jager bij de 

gelicentieerde Vrijwillige Jagers komt voor in een brief van de Commissaris van Oorlog  verzoekende als Luitenant bij de 

Nederlandsche Armee , ook een brief met dat verzoe3k ondertekend door Jongh Persijn van Nauta de A. J. enz. jaar 1815  (2) 

6416 172 

16-04-1817 

Jongh Persijn van Nauta ondertekend ter Ordonnantie>> Wiersma G. S.  assessor van Dantumadeel ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende dat volgens art. 197 der wet op de Nationale Militie het de beambten van den 

Burgelijken Stand verboden is eenig manspersoon ten huwelijk aan te tekenen zonder dat hij maar dat Woude van der Roelof 
enz. jaar 1817 (2) 

6023 406 

28-06-1817 

Jongh Sybe Sybes  in leven schoolonderwijzer te Midlum is overleden 29 mei 1817 nalatende vrouw en 2 kinderen Onderwerp 

zijn post is vacant enz. jaar 1817 (2) 

6862 4-A  
18-12-1824 

Jongh T. G.---- Padberg  Jurjen,  deurwaarder, een request , en Jongh T. G. Notaris te Gorredijk wegens overtreding op de wet 
registratie, en Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden een zeker  protest van non betaling enz.   jaar 1824 (8) 

8223  

   

26-11-1839 Jongh, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en 

Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer, Steringa, Wygersma, Houtsma, 
Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen, 

6626 454-bis 

02-04-1814 

Jonghof A. H. geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het 

Departement van Vriesland dat de Veldwachter over de jare 1813 in de Gemeente Bozum waar 4 Veldwachters zijn de heer 

Prefect moet betalen  463 franken en 12 cents enz. jaar 1814 (2) 

6626 504 

12-04-1814 

Jonghof Albert Heerkes Winsum Veldwachter te Winsum het betreft zijn Request dat daar volgens de Schout van Burum  niets 

op aan te merken is maar dat hij niet luidkeels had hoeven te klagen enz. jaar 1814 (3) 

6840 36-A  

blz. 49              
22-04-1824 

Jonghof Albert, 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) 

6036 511 
17-07-1818 

Jonghof(f) Albert Heerkes te Winsum, hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening om een pensioen 
vanwege zijn vroegere betrekking als Gaarder der Onbeschreven Middelen, hij is den laatsten Kerst krijgsgevange geweest  in 

den Ouden Bosch bij den Franschen getransporteerd naar Frankrijk (een wel erg uitgebreide brief waarin hij verteld wat hij 

allemaal heeft meegemaakt) enz. enz. enz. jaar 1818 (6) 

6282 737-19 
07-07-1817 

Jonghoff A. H, Schoolonderwijzer 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) 

6395 483 

09-05-1815 

Jonghoff A. H.----  Gosliga J. ondertekend een brief in qlt. als gechargeert in de Commissie tot de Kanonniers Kustbewaarders 

tevens ondertekenen Rispen W. R.  en Jonghoff A. H.   in dit document verklaren zij dat Krips Frans Johannes Mr. 

Schoenmaker zich als plaatsvervanger heeft laten engageeren en vertrokken is enz. tevens een verklaring van  Krips Frans 
Johannes zelf dat hij voor 5 jaren  zal tekenen en de voorwaarden voor zijn gezin enz.  jaar 1815 (7) 

6030 12 

07-01-1818 

Jonghoff Albert Heerkes  thans onderwijzer der jeugd  te Winzum, in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin 

hij verzoekt een pensioen  als gewezen ontvanger enz. jaar 1818 (3) 

6390 23 
27-11-1814 

Jonghoff Albert Heerkes ook geschreven als Jonhoff,  Onderwerp: dat de Schout van Bozum met zijn aanstelling als exercitiën 
meester bij den Landstorm zeer welgediend zijn enz. maar zijn te groote verbeelding enz. ook heeft hij gediend als Militair, 

verder wordt er genoemd Dirks Ruurd instructeur in de exercitiën in de gemeente Jorwerd enz. , de onderofficieren en officieren 

beklagen zig dat zij de tijd met Jonghoff Albert Heerkes als nutteloos beschouwen enz. jaar 1814 (2) 

6378 22 

03-12-1813 

Jonghoff Albert Heerkes oud 45 jaar thans Schoolonderwijzer  en Veldwachter te Winsum , hij schrijft en ondertekend een brief 

en vermeld dat hij  den Lande als Militair in verscheidene qualiteiten voor de tijd van groot 6 jaren heeft gediend enz. enz.  eerst 

onder de Generaal  Grave de Maillebois later  bij de Generaal Majoor de Petit ….? De Campagne van 1794 en bij den 
Franschen Krijgsgevangenen geraakt en in Juni 1795 ontslagen enz. jaar 1813 (3) 

6388 149   

20-10-1814 

Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij gediend heeft van 1788 

tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van de Generaal Majoor Petit ….? Onder de compagnie van de 

Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt, getransporteerd naar Vrankrijk 
en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf heeft getoond enz. enz.  maar dat hij 

het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. enz. verder een ondertekende brief aanwezig van 

de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. 
W. Predikant  dat eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en Koster der hervormde Kerk sedert 1 

November 1800 onder ons heeft gewoond als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4) 

6036 518 
20-07-1818 

Jonghoff Albert Heerkes, te vorenMilitair, naderhand Schoolonderwijzer te Winsum tevens collecteur en gaarder en thans 
Schoolonderwijzer te Winsum , Koster en Voorzanger tevens Veldwachter hij verzoekt een “ uitkering “  maar  enz. enz. jaar 

1818 (1) 

6258 577-3 
13-06-1815 

Jongma  Gerlof F. te Pietersbierum  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) 

6034 398 

30-05-1818 

Jongma G. F.  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) 

6401 

 

859-1+8 

10-10-1815 

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

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in 
de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15) 



6047 379 

03-06-1819 

Jongma Gerlof F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6258 577-2 

13-06-1815 

Jongma Gerlof F., 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) 

6385 140 

06-07-1814 

Jongma Gerlof Freerks te Sexbierum 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) 

6394 257 deel 1 
31-03-1815 

Jongma Harmen Jacobs 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) 

6383 76                  
23-04-1814 

Jongma Sybr. M. 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) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jongma Y. D. 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) 

6386 103 

10-08-1814 

Jongma Ype Douwes, ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. Landm. In 

garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren 
Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende 

verklaring van de omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma 

Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2) 

6668 380 blz. 3 
04-10- 1817 

Jongman 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) 

6630  1017B blz. 7 

22-08-1814 

Jongman Jacob Willems 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. 6 

22-08-1814 

Jongman Jacob Willems 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) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Jongman Pieter , Kurassier, afd. Kurassiers no. 1, * 23-09-1813 Blokzijl,  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) 

6381 34 

27-02-1814 

Jongquiere ….? De Heer Ritmeester ontvangt een brief van de Commissaris en Colonel Lijclama á Nijeholt bij de Landstorm in 

het Arr. te Heerenveen hij deelt mede dat Jongquiere ….?  is aangesteld als Ritmeester bij het Regiment Dragonders enz. enz. 
jaar 1814 (1) 

8197 695-4 

08-07-1839 

Jongs J. F. te Franeker houdende verzoek dat tegen hem geen vervolging wordt aangesteld ter zake het drukken op gezegeld 

papier enz. jaar 1839 (2) 

8217 1083/2  
no.24  en 40 

22-10-1839 

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

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

8224 1244 

06-12-1839 

Jongschaap M. R. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet 

met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 
jaar 1839 (3) 

6871 29-03-1825 

16-A 

Jongschaap Nicolaas geboren te Wolvega oud 37 jaren wonende te Holwerd Commies 1e klasse een document met 11 

kolommen informatie zoals vorig beroep of hij kan lezen en schriven en het advies van de Gouveneur voor zijn benoeming enz. 
jaar 1825 (4) 

6099 1012 

13-10-1823    

Jongschaap Pals Gerrits---- Walrabenstein Johan Lodewijk weduwnaar van Geets Benigna een staat waarin de overledene 

gepensioneerde enz.  verder de aangifte compareren de volgende getuigen Prop Kornelis Kornelis 47 jaar  Justitie dienaar en  

Jongschaap Pals Gerrits oud 37 jaar Ytigmeester beide te Wolvega wonende geburen der overledene (op 4 Oktober 1823 des 
snachts  en ene ure  in huis 54 te Wolvega ) dat Walrabenstein Johan Lodewijk oud 80 jaren  burgerlijk gepensioneerd geboren 

te Schurstein, Koninkrijk Pruissen  weduwnaar van Geets Benigna  en zoon van Jan Frederik W.  en van Catharina Elisabeth 

beide overl.  enz. jaar 1823 (4) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Jongschaap S. P. Zilversmid 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) 

6834 9-A 

21-02-1824 

Jongschap N. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot 

betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Jongsma  A. 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) 



8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Jongsma ….? de weduwe te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 8 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jongsma ….? de weduwe te Rinsumageest, 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) 

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Jongsma A. de weduwe 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) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Jongsma A. de weduwe te Rinsumageest , 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 )    

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Jongsma A. de weduwe te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 8 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jongsma A. de weduwe te Rinsumageest, 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) 

8308 1070-8 

709-731 

28-10-1840 

Jongsma A. P. 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) 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Jongsma A. 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 26-
09-1839 

Jongsma A. 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 3 26-

09-1839 

Jongsma A. 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, 40-3 

19-06-1840 

Jongsma A. 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 

Jongsma A. 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, 3 

22-05-1840 

Jongsma A. 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) 

6383 65 

02-04-1814 

Jongsma Abe L. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

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

3572 43-b 

30-04-1822 

Jongsma Age M. Schipper Onderwerp: Tarif naar hetwelke hij, Schipper van Woudsend op Amsterdam tegenwoordig vrachten 

invorderd jaar 1822 (3) 

8378 777/2 
09-08-1841 

Jongsma Akke ------ 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) 

6262 978-3 

13-10-1815 

Jongsma Anne 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) 

6257 410-9 

28-04-1815 

Jongsma Anne J. 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) 

8301  941/20 

21-09-1840 

Jongsma Anne Jans, Handgeschreven brief met handtekening van Ykje Jans Sikkema weduwe van Anne Jans Jongsma 

Winkelierse te Rinsumageest, jaar 1840 (106) 

6406 175-1+4-5 
09-04-1816 

Jongsma Ate Ananes 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) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Jongsma Auke J., 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) 

6245 399-17-19 

10-05-1814 

Jongsma Auke Jans(armvoogd) hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (3) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Jongsma B. A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

8280 517-11, 15 
19-05-1840 

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

8078 225/10, 211 

20-03-1838 

Jongsma Bauke Ages Woudsend Schipper, jaar 1838 

6395 457 
13-05-1815 

Jongsma Bauke J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding 
der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron 

Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van 

het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6380 13 nr. 51 
29-01-1814 

Jongsma Bauke Piers te Balk, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die ten 
aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven 

manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen 

worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

3701 22a-D 

09-02-1842 

Jongsma Bottje Botes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  

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

enz. 1842 (8) 

3701 43-C 
08-02-1839 

Jongsma Bottje Botes†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (8) 

3700 43-A 
05-02-1835 

Jongsma Bottje Botes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Jongsma Bottje Botes†, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Jongsma 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Jongsma 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) 

6039 783 

23-10-1818 

Jongsma C.---- 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) 

6070 424-15         

25-05-1821 

Jongsma C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 
30-05-1818 

Jongsma C. te Leeuwarden 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) 

6383 84      
23-04-1814 

Jongsma C. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Jongsma Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6861 6-A 

02-12-1824 

Jongsma Cornelis Predikant te Leeuwarden onderwerp verzoek om Emiraat Salvo Honare et Stipendio jaar 1824 (2) 

6872 06-04-1825 

4-A 

Jongsma Cornelis Predikant te Leeuwarden ontvangt aan pensioen per jaar f. 1200.= enz. jaar 1825 (4) 

6863 4-A 

30-12-1824 

Jongsma Cornelis Predikant te Leeuwarden, onderwerp een request om als Emeritus te worden verklaard aangezien hij als  

lofwaardige grijsaard meer dan 54 jaren yverig en getrouw zijn bediening heeft enz. enz. jaar 1824 (4) 

6651  209 

01-05-1816 

Jongsma Cornelis---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie 
om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer 

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

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

IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en 
een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te 

Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend 

door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, 
Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes 

Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt 

Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., 
Elselo F J.  jaar 1816 (28) 



8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 26-

09-1839 

Jongsma D. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 40 
Bladzijde 2 26-

09-1839 

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

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 3 26-
09-1839 

Jongsma D. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

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

8280 526-1, 40,3 

22-05-1840 

Jongsma D. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6034 398 
30-05-1818 

Jongsma D. Y. te Leeuwarden 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Jongsma de K. te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

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

enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 26,3 
22-05-1840 

Jongsma de K. 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) 

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Jongsma de weduwe 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Jongsma de weduwe 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Jongsma de weduwe te Rinsumageest 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 

Jongsma de weduwe te Rinsumageest, 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 )    

8378 777/2 

09-08-1841 

Jongsma Durkje ------ 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
3 

16-01-1822 

Jongsma E. (Mr.) te Leeuwarden, 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) 

6383 1 

29-04-1814 

Jongsma E. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij 

belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan 

tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 

6869 01-03-1825 

3-A 

Jongsma E.---- Fockema N. hij is benoemd tot regter van de regtbank te Leeuwarden i.p.v. wijlen Jongsma E. enz. jaar 1825 (3) 

5995 56 
21-01-1815 

Jongsma E. Regelateur te Leeuwarden en  Witteveen J. te Dokkum, Onderwerp; ontvanger, recht op successie  betreffende het 
overlijden van Gerroltsma Simon, overl. te Kollum en omtrent zijn woon en verblijfplaatsen in zijn leven,  enz. enz. jaar 1815 

(6) 

6383 85      

23-04-1814 

Jongsma E. 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 3 
16-01-1822 

Jongsma E. te Leeuwarden 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) 

9134 767 

23-05-1883 

Jongsma E.,  ---- Welderen van, Baron Rengers W. J.  hij is na een herstemming tussen  hem en Konijnenburg van D.  gekozen 

als lid van de Provinciale Staten , aftredende leden zijn  Humalda van Eysinga J. F., Jongsma E.,  Slooten van A. H. en Velstra 

T. jaar 1883 (2) 



6285 1247- 203 

18-12-1817 

Jongsma Eelke, 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) 

6024 437-b 
08-07-1817 

Jongsma Eernestus, Regter, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het 
arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 

1817 (6) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Jongsma Einte E., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Jongsma Einte 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) 

6090 42 
14-01-1823 

Jongsma Erneskus, Hij wordt vermeld op de Staat 1e 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 

Jongsma Erneskus, Hij wordt vermeld op de Staat 2e 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)   

6096 609 
07-07-1823 

Jongsma Erneskus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e 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)   

6099 1016 

14-10-1823 

Jongsma Erneskus, 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)   

6013 401-a 
09-07-1816 

Jongsma Ernestus    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, 
Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Jongsma Ernestus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6086 829-v 
07-09-1822 

Jongsma Ernestus * 19-12-1775 Appingedam, staat vermeld op een document; voordracht van personen ter vervulling van de 
post Ontvanger der Registratie enz.  i.p.v. Beekkerk Haye overleden een document met 10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3) 

6081 366 

11-04-1822 

Jongsma Ernestus , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6865 10-3A 
14-01-1825 

Jongsma Ernestus † 05-11-1824 Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 
en zijn Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4) 

6093 314 

12-04-1823   

Jongsma Ernestus 47 jaar,  Hij staat vermeld op een document, Voordragt van Candidaten ter vervulling van den post van 

Regter ter Instructie in de regtbank te Leeuwarden enz. Enz. i.p.v. de overleden  Brantsma Gerardus  met voormalig beroep, 

woonplaats en aanmerkingen, Samuel Jaar 1823 (2) 

6093 285 

08-04-1823 

Jongsma Ernestus 47 jaren, Hij wordt vermeld als candidaat voor de post van Regter ter Instructie waarin vermeld wordt 

voormalige en tegenwoordige Qualiteiten, Woonplaats en aanmerkingen enz. jaar 1823 (2) 

6095 545 

25-06-1823   

Jongsma Ernestus Hij is Kerkmeester van der Hervormde Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden Onderwerp:  tractement 

voor een 7e predikant enz. jaar 1823  (3) 

6862 1-A 

14-12-1824 

Jongsma Ernestus hij is ---sollicitanten als Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden   wegens het overlijden van 

Jongsma Ernestus. Jaar 1824 (4) 

6027 718-a 
14-10-1817 

Jongsma Ernestus Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van 
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Jongsma Ernestus----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met 

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

6049 548 
07-08-1819 

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

6036 493-C 

 13-07-1818 

Jongsma Ernestus Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de 

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

6018 38-A, 3 
14-01-1817 

Jongsma Ernestus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 
arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks 

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

vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

5986 287-A 
Lijst 1 

16-04-1814 

Jongsma Ernestus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement 
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 

1814 (6) 

5987 330 

02-05-1814 

Jongsma Ernestus Mr. voor Leeuwareden en Hallum, hij is aldaar benoemd tot regulateur de Belastingen in het departement 

Vriesland enz. jaar 1814 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Jongsma Ernestus 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) 

6052 793 

05-11-1819 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  

met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  

met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1818 (4) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

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

6060 494-B 

12-07-1820 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 
23-01-1821 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 



6072 549-A 

10-07-1821 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

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

6075 771 

11-10-1821 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6045 238 

13-04-1819 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6084 649 
09-07-1822 

Jongsma Ernestus te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6622 2118 

20-12-1813 

Jongsma Ernestus wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: 

vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de 
Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3) 

6087 950 

15-10-1822 

Jongsma Ernestus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

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

Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1, 5-8  

17-04-1817 

Jongsma Ernestus wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 

Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken 
toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18)   

6839 4-A blz. 1 

06-04-1824 

Jongsma Ernestus wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der 

regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  
jaar 1824 

6033 263-c 

15-04-1818 

Jongsma Ernestus,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 

(4) 

6102 43-B 
12-01-1824 

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

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Jongsma Ernestus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6063 703 

11-10-1820 

Jongsma Ernestus, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde 

kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Jongsma Ernestus, 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) 

6039 771-c 

16-10-1818 

Jongsma Ernestus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 

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

6256 393 

21-02-1815 

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

enz. jaar 1815 (2) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Jongsma G. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele 

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 
geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

8280 526-1, 30 
22-05-1840 

Jongsma G. H. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Sneek 

Jongsma G. H. 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) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Jongsma G. M. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Jongsma G. ondertekend er ordonnantie>> Bergsma J. Grietman en Assessor van Dantumadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Jongsma G. R. weduwe Bergstra J. J. 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) 

6013 450 

22-07-1816  

Jongsma G. S.---- Leiker Robijn benoemd tot Kolenmeter te Harlingen i.p.v. de overleden Jongsma G. S. jaar 1816 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Jongsma G. te Rinsumageest 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) 

8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Jongsma G. te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 



8386 949/8 

20-09-1841 

Jongsma G. te Rinsumageest, 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 )    

6840 36-A  
blz. 29 

22-04-1824 

Jongsma Gauke Slagter 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) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Jongsma Gauke 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 

8197 687-17_3 
06-07-1839 

Jongsma Georgius Hidema vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met 
functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6) 

8308 1066-9 

28-10-1840 

Jongsma Gerardus 2e Luitenant, aan hem is eervol ontslag verleend als officier bij den diensdoende Schutterij uit hoofde van 

verandering van woonplaats enz. jaar 1840 (5) 

8356 303-22, 5              
25-03-1841 

Jongsma Gerardus te dantumadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de 
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de 

voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in 

de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

6043 114 

15-02-1819 

Jongsma Gerben Botes een ordonnantie wegens te hoge aanslagen der belastingen enz. jaar 1918 (1) 

6388 45           

 05-10-1814 

Jongsma Gerit Piers, Kastelein te Rijs  , 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 

6060 480 

06-07-1820 

Jongsma Gerlof F. , 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 

Jongsma Gerlof 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) 

6258 550 
06-06-1815 

Jongsma Gerlof F. te Pietersbierum 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) 

6030 15 

07-01-1818 

Jongsma H. .------ With de M.  hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze functie; de 

Heren Speelman, Wobma en Mulier  tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H., jaar 1818 (1)               

6424 584 

02-12-1817 

Jongsma H. 28 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8285 615-2, 20,2 

19-06-1840 

Jongsma H. G. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij 

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

6840 36-A  

blz. 10 

22-04-1824 

Jongsma H. Piers Boeer  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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jongsma Hendrik 324 Wijnjeterp 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) 

6089 1194 blz. 29     

23-12-1822 

Jongsma Hendrik Idskes te Lippenhuizen 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 

Jongsma Hendrik Idskes, 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) 

6078 95-31 

25-01-1822 

Jongsma Hendrik Joskes Landeigenaar te Lippenhuizen ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in 

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

6034 398 

30-05-1818 

Jongsma J. A. 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) 

9188 481-a 
25-04-1919 

Jongsma J. Huizum benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4 
17-09-1839 

Jongsma J. J. de weduwe te Boxum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage 
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

6073 660 

31-08-1821 

Jongsma J. J. hij ondertekend een request aan zijn majesteit de koning betreffende ; Doopsgezinde Kerkraad van Baard 

Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur van Baard is enz. enz. jaar 1821 (3) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 6-v 

17-07-1839 

Jongsma J. J. te Jorwerd 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 2>> 

17-09-1839 

Jongsma J. J. te Wijns, 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 26-
09-1839 

Jongsma J. M. 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) 



6629 851 

05-07-1814 

Jongsma Jacob Harmens Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) 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 

8308 2086-11 
01-11-1840 

Jongsma Jan J. 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Jongsma 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)  

6857 22/3-A 

20-10-1824 

Jongsma Jeele Cornelis te Nijtap (Nietap)een dwangbevel wegens niet betaalde belastingen jaar 1824 (15) 

6842 2-A 

15-05-1824 

Jongsma Jelle Cornelis, een dwangbevel ten laste van hem, enz. jaar 1824 (4) 

6054 63 blz. 35, 78 

79 

27-01-1820 

Jongsma Jelle Uilkes wordt genoemd als ontvanger strijkgeld en koper  enz. 6e perceel ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , 

Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 

november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde 
domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool 

van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van 

Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 ) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Jongsma Johannes J., 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) 

6382 20 nr.  110 

29-03-1814 

Jongsma Joon Wijmer---- Leman Linse Everts plaatsvervanger van Jongsma Joon Wijmer staat vermeld op een lijst van 

personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 

vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

9180 1030 

01-06-1915 

Jongsma K. Ameland Zijn sollicitatie als Veldwachter (3) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Jongsma K. D. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 

(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_26c 
20-07-1841 

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

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Jongsma K. te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(5) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Jongsma K. te Aalsum 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 

Jongsma K. te Aalsum, 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jongsma K. 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) 

8214  1026/1-8+a 

07-10-1839 

Jongsma Klaas Douwes onder Aalsum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de 

aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot 

den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

8214  1026/1-8+a 
07-10-1839 

Jongsma Klaas Douwes onder Aalsum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de 
aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot 

den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

9178 79 
07-01-1914 

Jongsma Klaas---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en  Beijaard Wouter Machinist 
op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op gemelde 

boot, Bosman Wybe,  Schilder en Brink van den Johannes,  Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den 

IJsvereniging “ Met Frisschen Moed”  te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de 
aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar 

verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Jongsma Klaaske ------ 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) 

6423 560 

14-11-1817 

Jongsma Maarten Ages, Sneek 7hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op 

een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn 



opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant 

Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 

8350 171-3 

19-02-1841 

Jongsma Meine Jelles als plaatsvervanger zullende op heden en wiens paspoort in ongerede is geraakt enz. jaar 1841 (2) 

8204 829/20, 264 
Blz. 6 

12-08-1839 

Jongsma Meine Jelles 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) 

8280 526-1, 30 
22-05-1840 

Jongsma N?. 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) 

8280 517-11,  
34-35, 38 

19-05-1840 

Jongsma P. A. te Lippenhuizen wordt vermeld als schatter in de Gemeente Gorredijk  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 

8375 716-3_3F 

22-07-184 1 

Jongsma Piete, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Sneek 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) 

6078 95-32 
25-01-1822 

Jongsma Pieter Arends te Lippenhuizen ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Lippenhuizen  enz. enz. jaar 1822 (4) 

8308 1090-7 

03-11-1840 

Jongsma Pieter Arends---- Vries de Isaac arbeider te Dragten het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der 

Personele Belasting over den Dienstjaar 1840/41 tegen hem  opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde van Eene Kamer 

Wijk L. nr. 342 tevens een Procesverbaal  van herziening d.d. 6 augustus 1840 door Arendsz Johannes Tjeerds te Zuiderdragten 
Rijksschatter en Zwanenburg Fedde Gooitzens te Terwispelvan beroep Tegenschatters te Dragten  ook een Sommatie beide 

laatste ondertekenen een document enz. jaar 1840  (12) 

8308 1090-6A 
03-11-1840 

Jongsma Pieter Arends---- Zandstra Pieter Eelkes te Dragten het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der 
Personele Belasting over den Dienstjaar 1840/41 tegen hem  opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde perceel  

Zuiddragten letter B tevens een Procesverbaal  van herziening d.d. 5 augustus 1840 door Jongsma Pieter Arends te 

Lippenhuizen van beroep Rijksschatter , Duursma Poppe Djurre van beroep Tegenschatters te Dragten benoemd door Pieter 
Eelkes Zandstra ook een Sommatie beide laatste ondertekenen een document enz. jaar 1840  (12) 

8346 102/1 

00-00-1841 

Jongsma Pieter Feikes ,  Deurwaarder  Handgeschreven brief met handtekening, Dossier  jaar 1841 (4)   

8375 716-3_2d 
22-07-184 1 

Jongsma Pieter Sneek 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) 

8280 526-1, 26,5 
22-05-1840 

Jongsma R. D. te Aalsum,  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) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Jongsma Rein 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) 

8348 141/2 
00-00-1841 

Jongsma Rinske Meints betreft een brief  memorie van aangifte van zijn nalatenschap jaar 1841 (2) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Jongsma Ruurd Klaas 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 6 
27-08-1839 

Jongsma S. M. te Arum 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) 

9182 734 

27-04-1916 

Jongsma S. te Rinsumageest, 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) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Jongsma Sikke J., 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) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Jongsma Sytze Gatzes te Burum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jongsma T. 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) 

6833 27-A blz. 6 

06-02-1824 

Jongsma T. K. 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 



8342  37/1-9 

12-01-1841 

Jongsma Theunis Annes  te Rinsumageest, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 

overtreding enz. , jaar 1841 (7)  

9182 285/9 

07-02-1916 

Jongsma Thies Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9188 615, 1e afd. 
02-05-1919 

Jongsma Thys DokkumZijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919  (2) 

9180 330-9 

17-02-1915 

Jongsma Thys Met signalement Politiebediende Dokkum , jaar 1915 (3) 

6839 29-A 
05-04-1824 

Jongsma Tjitse Kerstes,  Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824 

6833 23-A 

12-02-1824 

Jongsma Tjitse Kerstes, Slager te Vierhuis onder St. Jansga, Onderwerp wegens het slachten van een schaap zonder aangifte 

enz. Jaar 1824  (4) 

6854 12-A 
25-09-1824 

Jongsma Tjitze Kerstes te St. Johannesga . Onderwerp een   procesverbaal  betreffende te belalen belasting over zijn paard, enz.  
jaar 1824 (3) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Jongsma W. G. te Langweer 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) 

8225  1252-14   09-
12-1839 

Jongsma Wiebe A. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor 

beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt 

involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

8378 777/2 
09-08-1841 

Jongsma Wiggle Remmerts       ------ 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) 

6076 869 

10-11-1821 

Jongsma Wigle R. ----  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) 

6095 529 
21-06-1823   

Jongsma Wigle Remmers  Hij is ingezetene van het dorp Oudega  gecombineerd met Kolderwolde Onderwerp: onderhoud 
pastorij en kerk enz. jaar 1823 (3) 

6096 636 

12-07-1823    

Jongsma Wigle Rimmers , Feenstra Douwe Wiebes leden van de Kerkraad en Bekker W. (Willem) Predikant  ingezetene van 

Oudega  gecombineerd met Kolderwolde voor een subsidie van fl. 2000 tot herstel van de pastorie enz. enz. enz. jaar 1823 (3) 

6085 739 
06-08-1822 

Jongsma Wigle Rommers  ---- Kerken:  een request van de kerkvoogden der Hervormde kerk van Oudega (H.O.) en 
Kolderwolde ondertekend met een + door Jongsma Wigle Rommers  en een + van Feenstra Douwe Wiebes verzoeken 

onderstand voor hun in diep verval geraakte pastorie en kerk jaar 1822 (3) 

6085 739 

06-08-1822 

Jongsma Wigle Rommers  ---- Kerken:  een request van de kerkvoogden der Hervormde kerk van Oudega (H.O.) en 

Kolderwolde ondertekend met een + door Jongsma Wigle Rommers  en een + van Feenstra Douwe Wiebes verzoeken 
onderstand voor hun in diep verval geraakte pastorie en kerk jaar 1822 (3 

6241 36 

27-01-1814 

Jongsma Wybe,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van 

der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , 
Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk 

Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de 

S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen 
hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris 

Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., 

Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  
enz. enz. jaar 1814 (7) 

6836 14-A 

10-03-1824 

Jongsma Wytze E., Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824 (8) 

6047 379 
03-06-1819 

Jongsma Ype D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6830 13-A 

19-01-1824 

Jongsma….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 
(2) 

6861 2-B 

07-12-1824 

Jongstra  Lolkje Johannes, Zij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. 

jaar 1824 (3) 

6097 715 
04-08-1823    

Jongstra ….?  Van beroep Ontvanger verzoekt verlof voor 10 dagen en zijn plaatsvervanger zal zijn Werf van der Douwe, 
commies der belastingen enz. jaar 1823 (2) 



8280 526-1, 28,3 

22-05-1840 

Jongstra A. 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) 

3579 100 

30-01-1843 

Jongstra B. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij 

Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende 

request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. 
jaar 1843 (2) dossier  (30) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jongstra Binne Tammes te Schoterland 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) 

6272 679 

15-07-1816 

Jongstra F. A ---- Bootsman P., Notaris  heeft de Gemeente Ontvanger Jongstra F. A  (die ook ondertekend)  verzocht een 

gedeelte van de gelden aan hem uit te betalen van de verhuring enz. jaar 1816 (2) 

6062 616 
07-09-1820 

Jongstra F. A.  ---- Eijck van W. overleden ontvanger de belastingen  en ten kantore van hem enz. enz  de overdracht aan 
Jongstra F. A.  die met de waarneming is belast enz. met opgaaf van de gelden en papieren enz. jaar 1820 (8) 

6872 31-03-1825 

11-A 

 

Jongstra F. A. ---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het Oranjewoud (de voormalige 

Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verdr een brief met bezwaar omdat bovendien beide Kasteleins zijn 

enz. enz. Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud woonachtig is enz.enz. verder een Procesverbaal waarin 
genoemd worden Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) 

Grietman, Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor, Doesburgh van W. Arr. Inspecteur, Jongstra F. A. Ontvanger beide 

eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als bijschatter Schotanus Jelle Klazes Schatter te St. Johannesga verder worden 
genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk Lieuwes Boer te Haskerdijken Schatter gemeente Haske en Tjalleberd, Jong 

de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te St. Johannesga en Knijpe jaar 1825 (12) 

6264 1170 
13-12-1815 

Jongstra F. A.----- Bevervoorden Bernard  Philip Engelbert hij schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat  hij vind 
dat hij te hoog is aangeslagen voor  de belastingen ook al omdat hij is belast met een zwaar huisgezin van vrouw en negen 

kinderenwonende in de gemeente Heerenveen enz enz. verder ten voordele van  de ontvanger der gemeente de heer Jongstra F. 

A. enz. jaar 1815 (1) 

6262 942 
05-10-1815 

Jongstra F. A.---- Brink ten Jan  een request bereffende betaling voor 3 maanden  enz. is de verbeurde som f 128 eznz. 
Ingesloten een extract uit de repartitie van de  Gemeente Heerenveen waar hij op vermeld wordt getekend door de ontvanger 

Jongstra F. A., tevens een verklaring dat hij in de maand oktober hurrder is geworden in Heerenveen getekend door Plunenburg 

J. H. en Hessel F.  enz. jaar 1815 (4) 

8386 948/12 

24-09-1841 

Jongstra F. A. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten 

beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2) 

6076 921 

27-11-1821 

Jongstra F. A. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen 

vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6) 

6242 82,1-7a+13               

07-02-1814 

Jongstra F. A. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens en een request,  jaar 1814 (3)   

6061 588 

23-08-1820 

Jongstra F. A. Ontvanger der Directe Belastingen van Joure en Haske, hij wordt voorgedragen omdat de huidige Ontvanger de 

20e dezer overleden is enz. jaar 1820 (1) 

6274 887 

30-09-1816  

Jongstra F. A.---- Scheltinga D de B. Presiderende op de Pauwenburg  heeft zich bij mij de Gemeente Ontvanger Jongstra F. A. 

(die dit stuk ook tekend) vervoegd om  uit kracht van  van den door de Notaris Bootsman P een gepasseerde procuratie enz. enz. 

jaar 1816 (1) 

6101 1275 

10-12-1823 

Jongstra F. A. te Heerenveen en St. Johannesga, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde 

eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)  

6089 1186          

21-12-1822 

Jongstra F. A. te Heerenveen,  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) 

6089 1186          

21-12-1822 

Jongstra F. A. te St. Johannesga,  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) 

6096 696 

29-07-1823    

Jongstra F. A.---- Werf van der Douwe , Commies der belastingen hij moet waarnemen het kantoor wegens afwezigheid van 

zijn chef de ontvanger Jongstra F. A.  van 9 tot 19 augustus ook van Jongstra F. A.  een handgeschreven brief met handtekening 

enz. jaar 1823 (4) 

6100 1087 

04-11-1823 

Jongstra Frans Annes ,Controle  Heerenveen , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 

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

(10) 

6843 29-A 

28-05-1824 

Jongstra Frans Annes---- Boer de Hendrik Siezes veenbaas te Knijpe, wordt ook in genoemd , Steensma Petrus Gerhardus, 

Lycklama a Nijeholt, Jongstra Frans Annes, trefwoorden; Belasting, dwangbevel, in naam des konings, jaar 1824 (4) 

8285 614-7 

18-06-1840 

Jongstra Frans Annes---- Doedel Geert Pieters  van beroep Arbeider te Spanga als gedaagde een document Rolle Correctioneel 

Inventaris van Stukken van proces verbaal van bekeuring verder genoemd Jongstra Frans Annes Procureur wonende te 
Heerenveen en ten Huize van Lende van der Albert Ontvanger der Belastingen te Spanga heeft Drijfhout Uilke Jelles  

Deurwaarder bij de Regtbank te Heerenveen (hij ondertekend dit stuk) een bevel gedaan in naam des Koninges enz. verder 

genoemd de Deurwaarder der Directe belastingen Veen van der Jozef Alberts en Greveling Roelof Jans van beroep 
Politiebeambte beide te Wolvega wonende beide ondertekenen dit stuk dit is een volledig dossier  jaar 1840 (39) 

5996 151-a   

2e rij namen 
20-02-1815 

Jongstra Frans Annes hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

8211 988/14 

26-09-1839 

Jongstra Frans Annes is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie 

Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen  bij de Arrondissements Regtbank te Heerenveen enz. jaar 1839 (5) 

8280 513-7 
18-05-1840 

Jongstra Frans Annes---- Noppert  Marten  Jacobs (wordt ook Marten Jans genoemd)  van beroep Arbeider te Nijehaske bekend 
bij procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het betreft een compleet Strafdossier waarin ook 

voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik Hermanus*  en Ried Du Arnoldus 

Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e  klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij Nieuwe Brug ten 
Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van Euverman Jan 



Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat bijgestaan door 

Jongstra Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 1840 (40) 

6833 9-A blz. 13 

09-02-1824 

Jongstra Frans Annes te Heerenveen en St. Johannesga , 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) 

6093 337 

22-04-1823   

Jongstra Frans Annes---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van de 

Grietenij Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe Belastingen uit de Heeren 
Doesburgh van Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der Gemeente benoemen bij deze tot 

Schatter en Bijschatter resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes 

Paulus en Sjollema Jan enz. jaar 1823 (4)   

6099 1066 

31-10-1823 

Jongstra Frans Annes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Heerenveen 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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Jongstra Frans Annes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te St. Johannisga 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) 

8211 988-3, 35 
26-09-1839 

Jongstra H. A. te Bakhuizen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_17a 
20-07-1841 

Jongstra H. A. te Bakhuizen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in 

de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Hemelumer 

Oldephaert 
       en 

Noordwolde 

Jongstra H. A. te Bakhuizen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

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

(122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Hindelopen 

Jongstra H. A. te Bakhuizen staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Hindelopen 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 (2) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Jongstra H. A. te Bakhuizen 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 Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en 

gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 35 

19-06-1840 

Jongstra H. A. te Bakhuizen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren in 

de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8280 526-1, 35 

22-05-1840 

Jongstra H. A. te Bakhuizen 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 

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) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Jongstra H. A. te Bakhuizen 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 Hemelumer 

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

8280 526-1, 19 

22-05-1840 

Jongstra H. A. te Bakhuizen 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 stad Hindelopen zijn 
ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 

1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 17 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jongstra H. A. te Bakhuizen uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

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

8386 949/17 

20-09-1841 

Jongstra H. A. te Bakhuizen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  Dranken 
in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 14 

22-05-1840 

Jongstra H. A. te Gaasterland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van 

Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van 
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8211 988-3, 19 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jongstra H. te Bakhuizen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Stad Hindelopen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, 

een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 19 
19-06-1840 

Jongstra H. te Bakhuizen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de 

maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8356 316-16 
01-04-1841 

Jongstra Hendrik Jacobs 39 jaar, Wagenaar gehuwd en vader van 2 kinderen het betreft dat de moeder een kleine Koemelkerij 
heeft en dat de huislijke omstandigheden van de middelen van bestaan in hare Koemelkerij enz. jaar 1841 (8) 



8356 316-16 

01-04-1841 

Jongstra Jan Jacobs oud 40 jaar Wekman en gehuwd en vader van 5 kinderen het betreft dat de moeder een kleine Koemelkerij 

heeft en dat de huislijke omstandigheden van de middelen van bestaan in hare Koemelkerij enz. jaar 1841 (8) 

6285 1247- 96 

18-12-1817 

Jongstra Jan,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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Jongstra Lolkje J., 317 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 Arrest 

26-03-1824 

Jongstra Maaike W., 177 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 

Jongstra Marten W., 297 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Jongstra Martje U., 186 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 

Jongstra Martje W., 47 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Jongstra Martjen J., 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 

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) 

6424 584 

02-12-1817 

Jongstra P. 50 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Jongstra P. R. te Balk 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jongstra Pieter Jans 533 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Jongstra Pieter R. te Balk 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jongstra Rein Johannes te IJlst 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) 

6830 18-A blz. 10 

21-01-1824 

Jongstra Symen Roelofs 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) 

6852 30-A 

23-08-1824 

Jongstra T. A.---- Ruiter Wyger Jans,  Veenman Onderwerp een aantekening van een vonnis, voortzetting appel, civiele zaak, 

komt ook in voor Ruiter de Geert Jans te Luinjebert, Jongstra T. A. jaar 1824 (10 

6072 581 
17-07-1821 

Jongstra T. A. te Heerenveen en St. Johannesga staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de 
hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jongstra T. A. 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 

Jongstra T. R. Gezw: Klerk Hij tekend mede  het  navolgend document:  een lijst  van 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) 

8201 773/2, 40 
30-07-1839 

Jongstra Wiebren Yges Hindelopen Beurtveer Hindelopen opWorkum 

6389 98 

19-11-1814 

Jongstra Wolke   ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De 

Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur 

om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van 
onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters 



het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele 

Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6623 109 

08-01-1814 

Jongstra Wolke IJges---- 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) 

6248 689 
30-07-1814  

Jongstra Wolke Yges,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de 
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met 

Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3) 

8199 730-10 
18-07-1839 

Jonhg de J. S. wordt voorgedragen voor om toegelaten te worden voor de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. jaar 1839 (3) 

6390 23 

27-11-1814 

Jonhoff---- Jonghoff Albert Heerkes ook geschreven als Jonhoff,  Onderwerp: dat de Schout van Bozum met zijn aanstelling als 

exercitiën meester bij den Landstorm zeer welgediend zijn enz. maar zijn te groote verbeelding enz. ook heeft hij gediend als 
Militair, verder wordt er genoemd Dirks Ruurd instructeur in de exercitiën in de gemeente Jorwerd enz. , de onderofficieren en 

officieren beklagen zig dat zij de tijd met Jonghoff Albert Heerkes als nutteloos beschouwen enz. jaar 1814 (2) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Jonk B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 

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

1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Jonk Daniel 4 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

6244 314 

14-04-1814 

Jonk de G. G. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de 

achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen 

van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 
(4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jonk Ewold, 294 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Jonk J. te Vrouwenparochie, 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Jonk Jacob 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) 

3699 A-23 

nrs. 7-13 
15-02-1834 

Jonk Jetske Gerbens volgens huwelijksakte Jetske Gerbens de Jong, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals 
de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3701 23-C 

nrs. 1-8 

09-02-1839 

Jonk Jetske Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1839 (13) dossier (17) 

3700 23-A 

nrs. 7 - 10 

05-02-1835 

Jonk Jetske Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3700 23-C 
nrs. 1 - 7 

04-02-1837 

Jonk Jitske Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17) 

6254 140-A blz.38 
17-01-1815 

Jonker ….? , uit een huis op het Noord van de Jazobijner 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. 

8285 615-2, 23,2 

19-06-1840 

Jonker ….? de weduwe te Huizum 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) 

6303 548 

16-11-1823 

Jonker ….?---- Nagel ….? Balansenmaker en Jonker ….? de Schrijnwerker Onderwerp hun declaratie enz. jaar 1823 (1) 

6383 94     
23-04-1814 

Jonker ….? 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) 

9187 1446 
20-09-1918 

Jonker A. (Albert) als burgemeester van Dokkum is hij tevens aangesteld als Kantonrechter plaatsvervanger aldaar. jaar 1918 
(1) 

9182 620 

07-04--1916 

Jonker A. (Albert) zijn benoeming tot Burgemeester van Dokkum en zijn beediging. jaar 1916 (4) 

6632  
 

  

1239 + 1305 
29-09-1814 

 

Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van Balk 
Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris 

tot de zaken van het Middelbaar en Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen 

en drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het 
voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 

sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine 

kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te 
Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam 



samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een 

document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was 

getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (34) 

6261 879 
10-08-1815 

Jonker A. L.---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling van 
de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn en 

deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de crediteuren van de 

gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser Tjeerd Harmens, 
Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 

1815 (3) 

6651  209 

01-05-1816 

Jonker A. L. Koopman 45 jaar---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun 
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door 

Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje 
geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder 

een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van 

der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar 
Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en 

Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der 

beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, 
Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds 

Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, 

Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, 
Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

6008 82 blz. 3 

03-02-1816 

Jonker A. L. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

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

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6061 595 

31-08-1820 

Jonker A. L. Waagmeester te Balk  hij verklaard dat  aan den Beurtschipper van hier op Lemmer  enz. enz. onderwerp; 

ingevorderde belasting jaar 1820 (1)  

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Jonker A. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jonker Age Esgers, 965 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Jonker Age Eskes,  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) 

8359 373-7 

17-04-1841 

Jonker Albert Harmens thans in thans wonende in de gemeente Ambt Hardenberg het betreft aantekening van een Certificaat 

van Voldoening Nationale Militie enz. jaar 1841 (3) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Jonker Albert Harms 154 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) 

6632  
 

  

1239 
29-09-1814 

 

Jonker Albert Lucas---- Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de 
Schout van Balk Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der 

A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 

1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  
Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  

en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor 

de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 
48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te 

Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend 

een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was 
getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32) 

6271 586-3 

01-07-1816 

Jonker Albert Lukas 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) 

6251 1078 

30-11-1814 

Jonker Aldert L. te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 

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

6271 586-8 

01-07-1816 

Jonker Aldert Lucas 49 guldens 8 stuivers en 8 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  

Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog 

ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6628  819 
30-04-1814 

Jonker Aldert Lucas---- Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks 
van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den 

Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis 
Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen 

maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.   Jaar 1814 (5) 

6046 328-32 

11-05-1819 

Jonker Aldert Lucas Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de 

Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , 
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Jonker Aldert Lucas te Gaasterland, 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) 



6634    1525 

08-12-1814 

Jonker Aldert Lucas,  Handgeschreven brief met  86 duidelijk leesbare Handtekeningen van Inwoners van Balk betreft een 

verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn funktie van Schoolmeester 

gezet door de Repraesentanten enz Jaar 1814 

6284 1099 blz. 2   
31-10-1817 

Jonker Aldert Lucas, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 

beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6261 878-2 

11-08-1815 

Jonker Aldert, 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) 

6260 774 

02- 08-1815 

Jonker Aldert, Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben 

gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben bekomen 
enz. jaar 1815 (2) 

6424 609 

10-12-1817 

Jonker Arje 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

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

8214  1028/12 

08-10-1839 

Jonker Arjen Jans 39 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) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Jonker B. J. te Blija 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) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Jonker B. 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) 

6276 1102-14 

18-12-1816 

Jonker Bartel 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) 

6273 803-4 

17-09-1816 

Jonker Beerend 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) 

6643  753 

4e blz. van 

kolommen 
11-09-1815 

Jonker Berend Tjalkes 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 15 

20-01-1840 

Jonker Berend Tjalkes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Jonker C.  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6388 27 

06-10-1814 

Jonker Cornelis en Cahais G. M. hebben zich vrijwillig aangegeven  als leden van de stedelijke schutterij van Leeuwarden en zij 

enz. enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Jonker Cornelis, 644 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) 

6243 191-4 
06-03-1814 

Jonker Cornelis, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de 

aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8356 307-21 
29-03-1841 

Jonker D. L. Harlingen Beurtschipper het betreft een boete of gevangenisstraf van zes dagen wegens het weigeren van visitatie 
van zijn schip aan daartoe bevoegde beambten enz. jaar 1841 (3) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Jonker D. L. wonende in wijk E. 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) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Jonker de Jan  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) 

8342 25/8, 177 

08-01-1841 

Jonker Dieves Lammerts Harlingen Beurtschipper, jaar 1841 

8383 894-5 
09-09-1841 

Jonker Drevis Lammerts 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) 

8361 431-1 

03-05-1841 

Jonker Drevis Lammerts te Harlingen Beurtschipper is biju vonnis van de Arr. Regtbank veroordeeld tot f. 50.= of 6 dagen ter 

zake van het weigeren van visitatie van zijn schip door de bevoegde ambtenaren deze straf is gehalveerd enz. jaar 1841 ( 5) 

7977 158-13 

14-02-1837 

Jonker Drivers Brouwer (Bouwes), 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) 

6256 313 
29-03-1815 

Jonker 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) 



9725 Deel 2  

Blz. 86  

00-00-1890 

Jonker Gerrit  naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 74 

00-00-1888   

Jonker Gerrit 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 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 103 
00-00-1891 

Jonker gerrit naar Indie,  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. 113 
00-00-1892 

Jonker Gerrit naar Indie, 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. 91  
00-00-1890 

Jonker Gerrit naar Stettin,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 81-A A  

 00-00-1889  

Jonker Gerrit naar Sundsvall,  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. 68 

00-00-1887 

Jonker Gerrit,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 71 

00-00-1888 

Jonker Gerrit,  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) 

9725 Deel 2  
Blz. 77 

00-00-1889  

Jonker Gerrit,  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. 80 
00-00-1889  

Jonker Gerrit,  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. 107 
00-00-1891 

Jonker Gerrit, 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) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 9  

Jonker H. , Grossier,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 

aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien 

sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6261 888 

09-09-1815 

Jonker H. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  

van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

6840 36-A  
blz. 38 

22-04-1824 

Jonker Hend. D. Werkman 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

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

9465 Deel 2, 38 

21-08-1818 

Jonker Hette, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Groningen,  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 188 (8). (Vergunning reeds op 28-03-1782) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Jonker Ible Tjalkes 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) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Jonker J. A. 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Jonker J. gehuwd met Jellema Emilia Katharina Thea Margaretha,  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) 

8223 1199/11, 254 

23-11-1839 

Jonker J. H. Oosterdok Asd. Kapitein op de Inderwerf, jaar 1839 

8197 692-1 

06-07-1839 

Jonker J. IJ. en Post van der P. het betreft de kosten van onderhoud die verpligt is opgelegd aan de Armenkamer van 

Leeuwarden enz. jaar 1839 (3) 

8280 517-11, 1 

19-05-1840 

Jonker J.---- Prins Tjerk S. te Damwoude no. 3a 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Jonker J. Rzn. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat 

hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

8280 517-11, 13 

19-05-1840 

Jonker J. te Dockum 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. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement 

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

8280 517-11, 2 

19-05-1840 

Jonker J. te Dockum 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) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Jonker Jan geb. Arnhem Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is 

geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 
1824  (6) 

6840 36-A  

blz. 36 
22-04-1824 

Jonker Jan H. 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) 

6009 182 
15-03-1816 

Jonker Jan Hanses Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

6000 578-b 

17-06-1815 

Jonker Jan Hanzes , Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek 

jaar 1815 (2) 

6630  1017B blz. 1 
22-08-1814 

Jonker Jan Luitsen wordt 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 

Jonker Jan Luitsen 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) 

8364 489-6 

1+6 en 7 

18-05-1841 
 

Jonker Jan 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) 

8280 517-11, 11 

19-05-1840 

Jonker Jan te Dockum 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 Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jonker Jan, 44 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 

Jonker Jan, 74 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 

Jonker Jentje IJsaaks, 187 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) 

9187 908 

06-07-1918 

Jonker Joost Johannes Duivendijke solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

6871 28-03-1825 
31-A 

Jonker K. J. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van 
de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7) 

6396 573 

12-06-1815 

Jonker K. J.---- Bierma H. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 19e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van de Chirurgijn Major Stelwagen D. en tot Onder Adjudant Jonker K. J.  
enz. jaar 1815 (1) 

6255 300-2 

24-03-1815 

Jonker K. J. huur voor een Locaal, Vuur en Licht is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden 

zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 

gemeente Holwert jaar 1815 (3) 

6255 300- 2 en 3 

24-03-1815 

Jonker K. J. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  (3) 

6255 300-3 

24-03-1815 

Jonker K. J. levering aan de Landstorm is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen 

op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente 
Holwert jaar 1815 (3) 

6256 375-19 

10-03-1815 

Jonker K. J. te Holwert wegens op verschillende tijden in 1808, 1809 en1811  gemaakte verteringen wegens inkwartiering van 

Militairen enz. 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) 

6256 375-10 en 12 
10-03-1815 

Jonker K. J. wegens in den jare 1809 en 1810 op onderscheidene tijden gemaakte verteringen 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 (4) dossier (20) 

6261 888 

09-09-1815 

Jonker K. J. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  

van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

6401 

 

859-1+9 

10-10-1815 

Jonker Klaas staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent 

een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf  

Officieren voor  de  het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier 
(15) 



6640   544,8 

15-06-1815 

Jonker Klaas 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) 

6258 587 

10-06-1815 

Jonker Klaas, Castelein te Holwerdt dat hij in den jare 1811 bij gelegenheid  van de organisatie der Recherlijke  macht enz. enz. 

met Harinxma Thoe Sloten ….? Destijds Bailluw van Westdongeradeel dat hij een zodanige overeenkomst heeft gemaakt dat 
bij teregtstellingen  hij jaarlijks zou genieten een som van enz. enz. jaar 1815 (1) 

6259 662 

03-07-1815 

Jonker Klaas, Kastelein te Holwert, zijn teruggezonden request en de schout van Holwert Bierma H. J. (Hessel Idses) meld dat 

na  onderzoek is gebleken dat de inhuring voor gemelde som heeft plaatsgehad en dat enz. aar 1815 (1) 

6830 18-A blz. 9 
21-01-1824 

Jonker Koop 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) 

7984 188, 274/14 
17-03-1837 

Jonker L. Chalouproeyer op de Van der Speyk Huiskus, jaar 1837 

7984 188, 290/8 

22-03-1837 

Jonker L. Chalouproeyer op de Van der Speyk Huiskus, jaar 1837 

6005 922 

18-11-1815 

Jonker Lucas Aldert  i.p.v.  Dillingh Willem Fredrik Weger te Balk die verlang te worden ontslagen jaar 1815 (2) 

8197 687-5 

06-07-1839 

Jonker Maarte Binnes---- Brouwer Binne Jochems z.v. Brouwer Jochem en Jonker Maarte Binnes * 23-11-1810 hij heeft geloot 

voor de Militie onder no. enz. jaar 1839 (3) 

8200 768/23, 171 

29-07-1839 

Jonker Martinus Stiens Veldwachter te Stiens, jaar 1839 

8199 725-A_2 

17-07-1839 

Jonker Martinus Ynses---- Wal van der Arjrn Jurjens wenst te worden ontslagen van zijn functie als Veldwachter van 

Leeuwarderadeel en er wordt voorgesteld hem Eervol Ontslag te verlenen en in zijn plaats wordt voorgedragen Jonker Martinus 
Ynses oud bijna 34 jaar Bewaarder in het Huis van reclusie en tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1839 (2) 

9186 435 

10-04--1918 

Jonker O. secretaris   ----- Woningstichting  Achtkarspelen te Buitenpost,  Jonker O. secretaris  ,  Bakker P. S. voorzitter een 

handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg naar de rijksweg op zijn in 
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Buitenpost met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming  ,  voor de bouw van een aantal woningen  jaar  1918 (10) 

9188 612 

23-05-1919 

Jonker O.---- Woningstichting Achtkarspelen te Buitenpost een handgeschreven brief met de handtekening  van de Voorzitter 

Eringa P. en secretaris Jonker O.verzoekt vergunning tot het dempen van een sloot. perceel kadastraal bekend te Twijzel enz. 
enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 
17-07-1839 

Jonker P. B. 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Jonker Pieter, 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

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

6840 36-A  

blz. 31 
22-04-1824 

Jonker Rein Tjerks 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) 

6418 248-E 

2e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Jonker Roelf Harms 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Jonker Roelof Harms 636 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 

met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 

en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Jonker Roelof Harms 636 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

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

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

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Jonker Sytze D.  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) 

8201 785/13, 286 

01-08-1839 

Jonker Texel Schip de Swiftture, jaar 1839 

6840 36-A  

blz. 27 

22-04-1824 

Jonker Tjerk Reins 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) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Jonker W. A. te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Jonker Willem  Landbouwer zonder 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) 

9126 812-6 

08-05-1879 

Jonker Willem Herman Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar 

1879 (5) 



8371 623/5 

00-00-1841 

Jonker Wipkjen Jacobs----Visser Taetske Walles gehuwd met Smeden van Sybren Goris  dochter van Jonker Wipkjen Jacobs 

wordt ook genoemd Jonkers Trijntje Geeps, Onderwerp de nalatenschap van Geest de Gerrit Jans te Joure  en aldaar overl. Jaar 

1841 (3) 

6006 943 
01-12-1815 

Jonkers Aldert van beroep  Koopman te Balk een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat hij van 1794 tot juni 1796 
schoolmeester is geweest en hij weigerde om de Vriesche staatkundige eis af te leggen ontzet is uit zijn functie enz. enz. jaar 

1815 (2) 

8285 615-2, 11-2 

19-06-1840 

Jonkers B. J. te Blija 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) 

9182 493 
16-03-1916 

Jonkers D. geb. Nijeholtpade, Agent vanPolitie te Den Haag, hij wordt benoemd als Veldwachter te Schoterland jaar 1916 (8) 

9188 570 

15-05-1919 

Jonkers D. Heerenveen Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919  (4) 

9190 427 
01-04-1920 

Jonkers D. te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te Heerenveen jaar 
1920 (3) 

9191 758 

15-06-1920 

Jonkers D. Veldwachter te Heerenveen , eervol ontslag en benoemd tot rijksveldwachter te Tijnje jaar 1920 (1) 

9181 1657 
18-09-1915 

Jonkers Dirk agent van Politie te Den Haag hij is vermeld op een staat van voordracht tot benoeming van een veldwachter voor 
Schoterland met persoonsgegevens enz. jaar 1915 (4) 

9182 243 

01-02-1916 

Jonkers Dirk hij wordt vermeld in een een staat van voordracht tot Veldwachter te Schoterland waarin hij ook vermeld wordt 

waarin vermeld  geboorte, godsdienst, woonplaats enz. enz.  jaar 1916 (dossier 11) 

9182 630 
05-04-1916 

Jonkers Dirk te Den Haag, 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) 

6636  148 

8e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Jonkers Durk Jans te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Jonkers Harmen Dirks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 

Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting 
en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Jonkers Harmen Dirks te Ooststellingwerf 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) 

8379 802-1 

16-08-1841 

Jonkers Harmen, vertrekkende  onderwijzer te Molkwerum en vertrekt naar Oldeholtpade, door zijn vertrek is de plaats vakant 

geworden  jaar 1841 (4) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Jonkers Hendrik Jans *  * Sonniga, 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) 

8386 933/9 
21-09-1841 

Jonkers Hendrik Jans milicien bij de Rijdende Artillerie, betreft een plaatsvervanger Tonger Jans Flaske jaar 1841 (3) 

6654  372 blz. 4 

09-08-1816 

Jonkers J. 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) 

9190 64 

12-01-1920 

Jonkers J. W. J. & co. te Noordwolde zijn de stoelmakers in staking gegaan uitgezonderd bij de firma Jonkers J. W. J. & co, jaar 

1920 (3) 

6391 58 
21-01-1815 

Jonkers Jacobus---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens 
de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem  in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is 

vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen  en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat 

Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide   den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en 
Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door 

ziektes enz. jaar 1815 (1) 

6381 171-D   
22-03-1814 

Jonkers Jacobus, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

5991 735 

20-09-1814 

Jonkers Jan Dirks  Schoolmeester---- Mulder Mulder Lambert Geerts Deurwaarder te Oosterwolde heeft 2 arresten gelegd op de 

goederen van Boven van Grietje Alberts te Noordwolde met verzoek om Authorisatie,tevens  met een handgeschreven brief 

waaronder een kruisje gezet door Boven van Grietje Alberts, ook een brief met de handtekeningen van Mulder L. G.  de 
Deurwaarder en  Jonkers Jan Dirks, Woude van der Hendrik Paulus Mr. Schoenmaker beide te Oldeberkoop als getuige bij de 

beslaglegging bij Boven van Grietje Alberts jaar 1824 (5) 

5991 735 
20-09-1814 

Jonkers Jan Dirks  Schoolmeester---- Mulder Mulder Lambert Geerts Deurwaarder te Oosterwolde heeft 2 arresten gelegd op de 
goederen van Boven van Grietje Alberts te Noordwolde met verzoek om Authorisatie,tevens  met een handgeschreven brief 

waaronder een kruisje gezet door Boven van Grietje Alberts, ook een brief met de handtekeningen van Mulder L. G.  de 

Deurwaarder en  Jonkers Jan Dirks, Woude van der Hendrik Paulus Mr. Schoenmaker beide te Oldeberkoop als getuige bij de 
beslaglegging bij Boven van Grietje Alberts jaar 1824 (5) 

5989 563 

22-07-1814 

Jonkers Jan Dirks---- 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) 

6644  799  

nrs.75-103 

25-09-1815 

Jonkers Jans 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) 

8285 615-2, 27,3 

19-06-1840 

Jonkers L. te Oosterwolde 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jonkers Roelof Harms 177 Makkina 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) 

6834 41-A-7 

23-02-1824 

Jonkers Sjoerd Luitsens te Elsloo betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5) 

8371 623/5 
00-00-1841 

Jonkers Trijntje Geeps----Visser Taetske Walles gehuwd met Smeden van Sybren Goris  dochter van Jonker Wipkjen Jacobs 
wordt ook genoemd Jonkers Trijntje Geeps, Onderwerp de nalatenschap van Geest de Gerrit Jans te Joure  en aldaar overl. Jaar 

1841 (3) 

5711 48 
29-03-1899 

Jonkers W. H. Mr. Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte van aandelen 
van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe 

meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9) 

9126 812-6 
08-05-1879 

Jonkers Willem H. Mr. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar 
1879 (4) 

8369 577/1 Jonkers, Harmen Dirks, aanvaard zijn functie als schoolonderwijzer te Molkwerum jaar 1841 (1) 

8300  922/15 

16-09-1840 

Jonkers, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de te 

les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, 
Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  

v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9) 

9185 1472 

07-11-1917 

Jonkhof Sijbolt Georg, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 818 

05-05-1915 

Jonkhof Sybolt Georg,  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) 

6849 1-A 

19-07-1824 

Jonkhoff G. A. Groningen Kapitein op de Zeldenrust, jaar 1824 

6872 01-04-1825 

47-A 

Jonkhoff G. A.---- Wolthers W & Co.  Zoutzieders te Groningen het is hun toegestaan om een lading Zout van Lieverpool per 

het schip de Zeldenrust met de Kapitein Jonkhoff G. A. verwcht wordende  langs het Groningerdiep enz. jaar 1825 (4) 

8257  69/6 

20-01-1840 

Jonkman A. ----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) 

6643  753 

2e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Jonkman Albert Willem staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude 

Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) 
enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-5 
17-09-1816 

Jonkman Albert Willems 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) 

8309  1094-17 

04-11-1840 

Jonkman B. te Drogeham, Tijdelijke Commies aldaar is toegestaan een verlof van 8 dagen enz. jaar 1840 (3) 

6864 26/1-C  
no.  106 

07-01-1825 

Jonkman Gerhardus Steffens te Weststellingwerf 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) 

6395 513 

25-05-1815 

Jonkman H. J. van Sneek hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden 

ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van 12 
ondertekenaars jaar 1815 (3) 

6397 662 

13-07-1815 

Jonkman H. T?. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en 

verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

9189 1070 + 1113 

15-09-1919 

Jonkman H. te Itens er is geen bezwaar tegen de benoeming  als zetter der rijksbel. Enz.  en zijn benoeming, jaar 1919 (5) 

6848 12-A  

16-07-1824 

Jonkman Haukjen Gerbens Naaister te Woudsend zij is reeds herhaaldelijke malen gemaand haar boete te betalennenz. Jaar 

1824 (1) 

6388 134 tot en met 

146 
05-10-1814 

Jonkman Hendrik T. ---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 

30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 
Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 

der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 

geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van 
Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries 

de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in 
deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; 

Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder 

diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot 
kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., 

Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee 

Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 



6871 28-03-1825 

31-A 

Jonkman J. R. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners 

van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 8, 
13, 14 

Jonkman J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de 

Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde 
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de 

aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke 

beesten in Vriesland (47) 

6260 
 

 

841  
13-8-1815 

 

Jonkman Jan Hendriks---- Ruinia (Runia) Tjeerd Theunis winkelier te Berlicum, Jonkman Jan Hendriks schipper te Belicum, de 
gewezen Maire, Andringa van Assen W. (Wijnandus), Oberia…. ?de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna , Cremer J. de 

weduwe in het Ruiterskwartier te Leeuwarden dat hun gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat  van de 

geeente Berlicum een somma van 264 guldens elf stuivers  en acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur 
enz. enz.  betreffende een Brigade Douaniers in 1812  enz. jaar 1815 (6) 

6400 

 

822E + 823 

07-10-1815 

Jonkman Jan Tjebbes---- Rodenhuis Commandant van de Schutterij der Stad Harlingen  een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar en dat Jonkman Jan Tjebbes 
hebbende getrokken no. 14 aan den dienst heeft onttrokken en in deszelfs plaats gesteld Minnesma Merk Minnes no. 18 maar 

doordat enz. dit document is mede ondertekend door Vierssen van P. O. President van de Militieraad  3e district Heerenveen 

jaar 1815 (8) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Jonkman Jan Tjebeles 574 Haak Kanton Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 

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

(7) 

8350 171-6 

19-02-1841 

Jonkman Mijntje Willems 06-06-2806 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn 
opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen 

ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6) 

8375 716-3_2d 
22-07-184 1 

Jonkman Mijntje Willems gemeente Weststellingwerf 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) 

8375 716-3_3F 

22-07-184 1 

Jonkman Mijntje Willems, Assen is de plaats van waar opgezonden enWeststellingwerf  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) 

9184 447 

10-04-1917 

Jonkman Rinze Blokzijl Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland , jaar 1917 (1) 

9182 243 

01-02-1916 

Jonkman Rinze te Tilburg 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) 

9182 630 

05-04-1916 

Jonkman Rinze te Tilburg, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 734 

27-04-1916 

Jonkman Rinze te Tilburg, 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) 

9183 881 

26-05-1916 

Jonkman Rinze Tilburg Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf, jaar 1916 (5) 

9182 532 

23-03-1916 

Jonkman Rinze, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 

Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Jonkman Romke Harmens 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) 

6255 235 

06-03-1815 

Jonkman Simon J,  Hij ondertekend een brief als mede Algemeene Armenvoogd van de Stad IJlst, zij verzoeken voldoening 

voor enz. enz. ook aanwezig een overzicht van een stuk boekhoudingvan de armenkas door Stellingwerff  Broer J.  met 

vermelding van enz. enz.  jaar 1815 (4) 

6265 2 
29-12-1815 

Jonkman Simon J. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de 
Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren 

voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven dan 

de landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den Ontvanger ook 
de belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de 

belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  

belast enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf  voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven  daar vermogende 
een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. 

wij  verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4) 

6256 333 
07-04-1815 

Jonkman Simon J. ondertekend het navolgende document> Eldering Roelof het betreft de restitutie van kosten aan hem en de 
President Burgemeester van Workum is zelf de oorzaak van de kosten der reizen welke de armenvoogden van IJlst hebben 

moeten doen enz . jaar 1815 (2) 

6633 1387 
09-11-1814 

Jonkman Simon J.---- Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de Stad IJlst 
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware ziekte  en de daarop 

gevolgde armoede van Eldering Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig te IJlst en zij hebben de de 

Maire van Workum om dat gezin onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit dossier een ondertekende brief van Everts 
E. A. (Evert Arend) Maire van Workum aan de Armvoogden van  IJlst en een brief ondertekend door de Adjunct Maire van 

Workum Brandenburgh J. enz. jaar 1814 (6) 

6424 637 

29-12-1817 

Jonkman Simon Johannes---- Kate ten Pieter President Burgemeester van  IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Post Kerst Jans  zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper  en Zijtske IJedes 
onslag wil verzoeken en zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige 



gesteldheid van zijn eigen broeder die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter 

Pieters, Stellingwerf S. B. en Leij D. als getuigen  enz. jaar 1817 (5) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Jonkman T  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

8379 801-4  

16-08-1841 

Jonkman Theodorus  * 08-06-1841 kind van no. 1365 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) 

8379 801-4  

16-08-1841 

Jonkman Trijntje * 08-06-1841 kind van no. 1365 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) 

6670 451 Jonkman, Wybe Idzes, Handgeschreven brief met handtekening onderwerp verzoek om ondersteuning vanwege zijn gebrekkig 
en zwak lichaamsgestel. jaar 1817 (2) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 
17-07-1839 

Jonkmans D. J. te Minnertsga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jonnes M?. te Sijbrandahuis, 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) 

6381 196 

25-03-1814 

Jonquiero ….? Ritmeester te Heerenveen hij wordt door een ander officier van het 12e bataillon Infanterie van Linie vervangen 

enz. jaar 1814 (1) 

6397 670 

15-06-1815 

Jonquire 2e Luitenant in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor 

Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de 
namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  

jaar 1815 (5) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Jonstra Wijbren S. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Jontjeshuis D. M. 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 ) 

6254 140-B-blz. 29 
17-01-1815 

Joodse Gemeente uit de Kerk bij de Put,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. 

9725 Deel I   

Blz. 25 
00-00-1867 

Jooen Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1867 (2) 

6254 126-1 en 10 

16-01-1815 

Joons Anne de weduwe, Kasteleinsche 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  (10) (dossier 15) 

6281 583- 20 

05-06-1817 

Joons Anne de weduwe, Kasteleinske, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6385 140 

06-07-1814 

Joopal Sjoerd Reimers te Minnertsga 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Joost Sent 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) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Joostema J. A. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8375 708-5_13 

20-07-1841 

Joostema J. A. te Dongjum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. 

(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke 
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 

           deel 

Joostema J. A. te Dongjum 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 

Joostema J. A. te Dongjum 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) 

8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Joostema J. A. te Dongjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Joostema J. A. te Dongjum, 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) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Joostema 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) 



6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Joostema J. Abrah’s 655 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-C 1e bat  

11e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Joostema Jan * Minnertsga staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 
door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-DD  

4e Compag. 

3e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Joostema Jan Abraham 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 255-BB 
01-06-1817 

Joostema Jan Abrahams (er stond Joustema Jan Abraham en is door de ambtenaar aangepast) 292 Minnertsga 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) 

8280 522-9 

21-05-1840 

Joostema Jan Abrahams van beroep Tapper/Kastelein te Dongjum houdende zijn beklag in zijn brief door hem ondertekend aan 

de heer Gouverneur ad interem van Vriesland dat er op 15 januari  ten zijne huize op hunne terugreis van een Inspectie van 

Franeker vertoefd hebbende 12 Milicien te huis behorende in de Grieteny Menaldumadeel en aan hen verstrekt zo aan 

etenwaren en sterke darnk en deze niet betaalden de requestant verzoekt daarom enz. verder genoemd de Heer Wijbenga S. 

toenmaals nog secretaris dezes Deels waar aangifte is gedaan jaar 1840 (11) 

3701 5-D 
nrs. 1-6 

10-02-1842 

Joostema Klaas Abrahams, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen 
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-C 
06-02-1839 

Joostema Klaas Abrahams, 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) 

3701 5-D 
nrs. 1-6 

10-02-1842 

Joostema Trijntje Klases, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-C 
06-02-1839 

Joostema Trijntje Klases, 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) 

6843 1-A 

29-05-1824 

Joosten  Focke Hogezand/Harlingen Kapitein op de  Vrouw Geziena, jaar 1824 

8308 1066-4 

28-10-1840 

Joosten Anna Maria ---- Smits Johanna Catharina wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en 

inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz  zij is  geboren 25-10-1802 Leeuwarden 
dochter van  Smits Hendrik en Joosten Anna Maria  enz.  jaar 1840 (3) 

8043 343, 3174 

10-04-1837 

Joosten G. Stavoren Schipper op de Jonge Helena, jaar 1837 

7987 211, 243/10 
06-04-1837 

Joosten Geert Eigenaar  en Schipper  op de Helena, jaar 1837 

7981 105, 215/7 

01-03-1837 

Joosten Geert Schip de Jonge Helena, jaar 1837 

9181 2030 
25-11-1915 

Joosten Hendrik Jan te Arnhem, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 20 
00-00-1866 

Joosten Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 22 

00-00-1866 

Joosten Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 33 

00-00-1868 

Joosten Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 27 

00-00-1867 

Joosten Hendriks, 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) 

6053 920 
14-12-1819 

Joosten J. J. hij is benoemd als Landmeter 1e classe  van de Provincie Friesland enz. enz. jaar 1819 (3) 

6075 

 

780 en 795 

13-10-1821 

Joosten J. J. in een handgeschreven brief met zijn handtekenig verteld hij o.a. dat hij is ontslagen door de Directeur Generaal der 

Belastingen en Posterijen  als Landmeter der 2e klasse met als reden dat hij ongeschikt zou zijn en ben dan ook in staat van 
groote verlegenheid enz. enz.  jaar 1821 (4) 

6052 850 

26-11-1819 

Joosten J. J.---- Landmeter van de 2e klasse Giezen van A. samen met Holster S., Visser J. S. en Joosten J. J. en zij zullen 

aanvangen als eerste in de gemeenten Jeldum, Huizum, Weidum en Stiens betreffende de werkzaamheden ook voor het 

kadaster enz. jaar 1819 (5) 

8189 526/12, 286 

22-05-1830 

Joosten Jacob Leeuwarden Schipper op de Alberdina, jaar 1839 

8170 213/25, 286 

25-02-1839 

Joosten Jan Jacobs Wildervank Schipper op de Alberdina, jaar 1839 



9187 1787-A 

05-12-1918 

Joosten Johannes Henricus Jacobus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

6060 531 
31-07-1820 

Joosten Johannes Jacobus Landmeter  bij het kadaster in Friesland werkzaam , hij wordt  wegens ongeschiktheid ontslagen enz. 
jaar 1820 (*2) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Joosten R. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Joosten S. de weduwe te Warns,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) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 8  

Joosten S?.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de 

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

9725 Deel 2  

Blz.14 

00-00-1878 

Joosten Tjerk, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Joostes A. de weduwe 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) 

6866 02-02-1825 

10-A 

Joostes Grietie te Oosthem. Onderwerp: de koop van 2 ¾ bunder in ene Zathe en Landen te Oosthem enz. jaar 1825 (3) 

6301 334-10  
04-06-1822         

Joostes Klaas de erven te Snikzwaag,  een Obligatie,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven 
van de Kerkvoogdij van  Snikzwaag, Westermeer  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 

1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

6255 208 

01-03-1815 

Joostes Maria Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De 

Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven 
met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte 

staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

6076 865 
08-11-1821 

Joostignh P. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de 
Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel 

opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig 

zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 6 

06-02-1824 

Joostink ….? te ’s Gravenhage , 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. 8 

06-02-1824 

Joostink ….? te ’s Gravenhage, 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 

9181 

 

2129 

10-12-1915 

Joostland St. ------ 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) 

6423 541G 

25-10-1817 

Jops IJsbrand Kapitein op het Schip de Liefde 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) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Jops Tijs 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Jordan Franciscus, 917 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) 

6629 842 

01-07-1814 

Jordsnia Antonius Anasthasius als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Sneek 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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Joringa Sake Sijbrens 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 

Joringa Sake Sybrens te Sneek staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur 

enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

5982 1752 
13-12-1813 

Joris Ger Jan vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren 
met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden 

dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6282 737-23 

07-07-1817 

Joris Gosse, Boer 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) 

6000 596 

22-06-1815 

Jorissen ….? Controleur der Belastingen te Workum met als onderwerp het verwerven van Zetters der Belastingen en dat 

voorgedragen worden;  Vegelin van Claarbergen ….?en Buma ….? Jaar 1815 (1) 

6001 682 
27-07-1815 

Jorissen ….?---- Huizinga R.  van beroep Deurwaarder bij de Directe Belastingen en een door hem ingeleverde declaratie 
wegens het controleren van de divisie Hindelopen ook vermeld uitbetaald aan de heer Jorissen ….? Controleur wegens 

reiskosten gemaakt wegens de verificatie van de Kas van de toenmalige Ontvaner Faber P. enz. jaar 1815 (2) 

6019 121 
25-02-1817 

Jorissen H. C.  ---- 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 ’s 

Gravenhage de Heer Jorissen H. C.  enz. jaar 1817 (3) 

9725 Deel I   
Blz. 16 

00-00-1865 

Jorissen Hendrik 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 1865 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 31 

00-00-1868 

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

kolommen info. jaar 1868 (2) 

6671 54 deel 2 
blz. 6 

22-01-1818 

Jorissen J. G. te Herveld Secundi 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) 

6397 662 
13-07-1815 

Jorissen J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en 

verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

5985 189 

14-03-1814 

Jorissen J. Jz. te Hindelopen, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in her 

Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het Departement Vriesland jaar 1814 (2) 

5985 157 

01-03-1814 

Jorissen Jacob  hij wordt benoemd tot de provisionele waarneming der functie van Controleur der Directe Belastingen in het 

Departement Vriesland enz. jaar 1814 (2) 

6395 459 

11-05-1815 

Jorissen Jacob 17 staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen 

ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene 

Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2) 

6011 302 
28-05-1816 

Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer 
Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer 

Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der 

Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de 
te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes 

Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7) 

6014 515 
05-08-1816 

Jorissen Jacob Jz.---- Jonge van Ellemeet ….?  Controleur der Directe Belastingen in Zuid Holland is tot een andere functie 
geroepen en wordt vervangen door Jorissen Jacob Jz. thans Controleur in de Provincie Vriesland enz. jaar 1816 (3) 

5996 149 

18-02-1815 

Jorissen Jacob Jz.. op den 11e februari is hij als Controleur de Belastingen in het district Hindelopen ter uitvoering van enz.  

begeven naar de Gemeente Stavoren alwaar ik mij vervoegd heb bij het huis van den heer Lootsma J. A  (Jacob Aukes) 
President Burgemeester van genoemde gemeente en hem verzogt mee te gaan naar het huis van de heer Trip Hendrik Ontvanger 

der Directe Belasting over de gemeente Stavoren  teneinde zijn kas en de kohieren van de Grondbelasting, het Personeel en 

Mobilair  enz. enz. te controleren (de staten van controle zijn in het document aanwezig met de handtekeningen ven Jorissen en 
Lootsma)  jaar 1815 ( 15) 

5987 332, 376 

30-04-1814 

Jorissen Jacob Sz. Controleur de Belastingen  in de controle Hindelopen heeft zig vervoegd ten huize van de heer Eskes Bote 

Schout van Hindelopen en hem verzocht mee te gaan naar den heer Faber Petrus ontvanger ten einde deszelfs kas te opnemen 

en zijn lijsten of kohieren van de Grondbelasting, Perzoneel en Mobilair, Deuren en Vensters der patenten natezien enz. enz. 
met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (6) 

6395 428 

12-05-1815 

Jorissen Jacob voorgedragen tot 2e Luitenant door de Luitenant Collonel voor het 4e Bataillon Landstorm in het Arr. Sneek enz. 

jaar 1815 (1) 

5988 521b 
30-06-1814 

Jorissen Jacob Vz. ---- Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd  zig thans gedetineerd in het huis van arrest te 
Leeuwarden, een brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P.  dat in het bijzijn van Eskes B de Schout van Kollum, Vening 

A. J. Provinciaal Inspecteur der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen  dat de ontzegeling van de 

kas en stukken heeft plaats gehad  en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit stuk 
is ondertekend door Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz.  Controleur der Belastingen en 

Groenman E. K. jaar 1814 (5 

6394 285 
10-04-1815 

Jorissen jacob wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in het Arrondissement  Sneek de 
Gouverneur van Vriesland enz. tot 1e Luitenant i.p.v  Werf van de Haaije Douwes jaar 1815 (3) 

6389 41 

05-11-1814 

Jorissen Jacob, Auditeur Militair, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. 

jaar 1814 (2) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 14 

06-02-1824 

Jorissen M. te IJsselsein, 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 

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Jorissen M. te IJsselstein Predikant Classis van Utrecht 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. 13 

22-01-1818 

Jorissen M. te IJsselstein Secundi 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 

Jorissen M. te IJsselstein 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. 14 

06-02-1824 

Jorissen M. te IJsselstein, 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 

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

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

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 
dossier (43) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Jorissen S. G. te Herveld 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 6 
16-01-1822 

Jorissen S. G. te Varik 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. 
7 

16-01-1822 

Jorissen S. G. te Waardenburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 
dossier (43) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 4 
06-02-1824 

Jorissen S. G. te Zierikzee, 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. 13 
06-02-1824 

Jorissen S. G. te Zierikzee, 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 

6683 2 deel 2 
Blz. 7 

04-01-1819 

Jorissen S. G. Waardenburg 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) 

6022 294 

05-05-2817 

Jorissen W. C.---- Heek van Bernardus wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan 

genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen 

ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te ’s Hage Jorissen W. C. enz.  jaar 1817 (3) 

6022 294 
05-05-1817 

Jorissen W. C. Rentmeester van de Domeinen te Den Haag Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen  geeft aan de 
reclamant enz. enz. jaar 1817 (3) 

6394 356 

22-04-1815 

Jorissens Jacob een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig 

heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig 
geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Joritsma Pieter 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) 

6830 18-A blz. 44 

21-01-1824 

Jorkes Douwe te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

5982 1752 

13-12-1813 

Jorkes Sytze 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Jorna  A. 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) 

6386 103 
10-08-1814 

Jorna (Jorma) Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. Landm. In garnizoen te Den 
Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren Jorna)zijnde in een 

noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende verklaring van de 

omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma Frans B. 
(Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2) 

6086 854 

13-09-1822 

Jorna ….? ---- Schuurmans Joannes Pastoor der R.C. gemeente heeft zijn ontslag wegens zwakheid gevraagd op den 23e 

Augustus en heeft bekomen  er staat een P.S. dat de heer Jorna tot Pastoor te Harlingen is benoemd jaar 1822 (1) 

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Jorna ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6070 424-15         
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

9188 481-a 
25-04-1919 

Jorna A. Huizum benoeming en beëdiging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4) 



6830 18-A blz. 29 

21-01-1824 

Jorna A. M. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

Jorna A. T. , 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 

Jorna A. T. te Leeuwarden 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) 

9465 Deel 2, 71 

31-10-1866 

Jorna Abe Floris te Wijtgaard , Beurt en Veerdienst van Wijtgaard 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 jaar 1866 (8)     

9465 Deel 2, 71 

31-10-1866 

Jorna Abe Floris te Wijtgaard , Beurt en Veerdienst van Wijtgaard 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)     

5665 01-04-1881  

akte  

202 t/m 207 

Jorna Abe Floris, Schipper te Wijtgaard Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een Beurtschip voor de dienst  

Wijtgaard op Leeuwaarden op Sneek    , o.a. 2 maal  zijn handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip 

wat ook in een advertentie ( 4 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de 
route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (7) 

6022 306 

09-05-1817 

Jorna Ale Murks ---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris 

Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher 
Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, 

Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd 

Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van 
beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en 

Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den 

Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas 
Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te 

Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip 

geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries 
Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide 

wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26) 

6047 379 

03-06-1819 

Jorna Andries J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6100 1189 

25-11-1823 

Jorna Andries Tjeerds behoorende het belastbaar inkomen op art. 3609 van de legger van de Grondbelasting van het district 

Ontvang Leeuwarden vroeger art. 24 van den legger van onbebouwde en bebouwde eigendommen enz. jaar 1823 (2 

6250 1022-1024 

24-10-1814 

Jorna Andries, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan door den Schout van Jelsum i.v.m. de 

manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2) 

6840 36-A  

blz. 31 

22-04-1824 

Jorna Andrieske Winkelierske 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) 

6250 1025 

24-10-1814 

Jorna Andrijs.---- Vrolijk …? Mejuffrouw de weduwe en de heer Wageningen van G.  Onderwerp: een request betreffende er 

zou in de kerk te Jelsum enz.  omtrent de dringende omstandigheden van de armenbeurs, ook wordt er gesproken over de 
bewoning van het  zomerverblijf van  de heer Wageningen van G.  , ook de publieke verkoop van granen over 1812 en 1813 

enz. waardebepaling  enz. hij heeft uiteindelijk pondematen verkocht aan Jorna Andrijs., ook dat in werkelijk dienst heeft de 

hovenier Woudsma Klaas Peters enz. jaar 1814  (3) 

8375 716-3_2a 
22-07-1841 

Jorna Cornelis Ales Bolsward is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar 
de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3 

22-07-184 1 

Jorna Cornelis Ales Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Bolsward  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) 

8285 611-4 

18-06-1840 

Jorna Cornelis Ales staat vermeld in een document als bedelaar betreffende een staat van opzending jaar 1840 (2) 

8309  1095-2 
05-11-1840 

Jorna D. F.  x Huisinga Willem Dongelens 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) 

8309  1095-2 

05-11-1840 

Jorna Doetje Floris * 1803 x W. Bingelen 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) 

8364 481-4 

17-05-1841 

Jorna Doetje Floris---- Huizinga W. D. van beroep Kuipersknecht te Leeuwarden het betreft een antwoord op zijn request dat 

zijn huisvrouw Jorna Doetje Floris zich thans bevindende in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid zij mag daar 
worden ontslagen en dat haar man een oppassend man is bezwaard met een huisgezin van drie nog jonge kinders enz. jaar 1841 

(2) 

8375 716-3_2b 
22-07-1841 

Jorna Doetje Floris vrouw van Bingelen W.? Leeuwarden 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) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Jorna Doetje Floris vrouw van Bingeler W. , Heerenveen is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands 

Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van 



Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten 

van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Jorna Eeltje  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) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

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

goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

8280 525-A, 2 
31-47 

16-05-1840 

Jorna Franciscus Tjepkes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de 
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij 

op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt 

enz. jaar 1840 (4) 

8351 204/13 
00-00-1841 

Jorna G (?)Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( 
dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841 

8386 949/22 

20-09-1841 

Jorna G. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

3580 27- f, h 

12-08-1845 

Jorna Gerben ---- Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice versa  houdende beklag over het door den 

Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen enz. enz. dat zijn beklag is ingewilligd om de 4 
uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten voortaan gerekend zal worden te zijn verleend ten name 

van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1845 (16) dossier (48) 

8364 498/10, 1 

21-05-1841 

Jorna Gerben Jans staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die 

Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en 
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

3580 11, 12,  

26-03-1845 

Jorna Gerben Trekschipper Leeuwarden op Harlingen ----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van  

Harlingen  naar Leeuwarden en van de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende 
een overgedragen consessie enz. jaar 1845 (18) 

8308 1070-8 

322-364 

28-10-1840 

Jorna H. J. te Arum 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 6 

27-08-1839 

Jorna H. J. te Arum 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) 

8308 1070-8 

408-450 
28-10-1840 

Jorna H. J. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 7>> 

27-08-1839 

Jorna H. J. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

8308 1070-8 

537-579 

28-10-1840 

Jorna H. J. te Warga  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) 

6624 242 

09-02-1814 

Jorna H. T. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de 

Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid 

besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende 
personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda 

Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie 

daar) jaar 1814 (7) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Jorna Harmen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8220   1137/13 

Blz. 1 
06-11-1839 

Jorna Hendrik 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 
Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en 

Bolsward (17) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

Jorna Hendrik J. 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) 

6870 09-03-1825 

29-A 

Jorna Hendrik Jans---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelte Hendriks beide te Warga, 

Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Tjisses Douwe te Eernsum 
(Irnsum) overleden enz. jaar 1825 (2) 

6873 08-04-1825 

5-A 

Jorna Hendrik Jans---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelle Hendriks, Koopman van 

beroep beide te Warga woonachtig memorie van de nalatenschap van  Tjisses Douwe, overleden zij verzoeken kwijtschelding 
van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4) 

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Jorna Hendrik Slagter 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) 

6254 140- B/12 

17-01-1815 

Jorna Hesse Jans  hij huurde tot 1801 diverse  pondematen bouwland  enz. enz. enz 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) 



6830 18-A blz. 42 

21-01-1824 

Jorna Homme 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) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Jorna J. als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

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

zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 9  

Jorna J. D., Horloger,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 

aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien 

sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Jorna J. G. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 9 
27-08-1839 

Jorna J. G. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6390 19 

08-12-1814 

Jorna J. H. 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) 

8308 1070-8 

537-579 
28-10-1840 

Jorna J. P. te Warga  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.13>> 

27-08-1839 

Jorna J. P. te Warrega (Warga) 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) 

8308 1070-8 
494-536 

28-10-1840 

Jorna J. S. te Ǽegum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

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

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

8211 988-3, 29 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jorna J. T. te Akkrum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Rauwer- 
       derhem  

Jorna 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jorna J. T. te Irnsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

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

1000 namen (132) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jorna J. T. te Irnsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

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

1000 namen (132) 

8285 615-2, 29 
19-06-1840 

Jorna J. T. te Irnsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Jorna J. T. te Rauwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans 

Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 29 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

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

1000 namen (132) 

8285 615-2, 29 
19-06-1840 

Jorna J. te Irnsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8386 949/29 
20-09-1841 

Jorna J. te Irnsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 
de Grietenij Rauwerderhem als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Jorna J. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Jorna Jacob Floris 102 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) 



6840 36-A  

blz. 22 

22-04-1824 

Jorna Jakob P. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

3579 28, 29 en 33 

03-09-1842 

Jorna Jan Jilders wonende te  Oosterwierum Schipper., geeft in een door hem ondertekende brief aan de Gedeputeerde Staten 

van Friesland dat hij op 8 november 1849 voor eene koopsom van f. 3500.= eigenaar is geworden van een schip sedert jaren 

gebezigd ala veerschip tussen  Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek met het daarbij behorende Octrooi van d.d. 5 november 
1712 de voorgaande eigenaar van het schip was Vries de Johannes Johannes  Onderwerp:  het Reglement en Tarief enz. jaar 

1842 (13) ook een reglement van 34 pagina’s 

3580 54 

17-02-1846 

Jorna Jan Jilders wonende te Oosterwierum  van beroep Geoctrooid Beurtschipper van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek 

geeft in een door hem ondertekende brief te kennen dat hij wordt benadeeld door een zekere Zandbergen van Hermanus door op 
die dagen met deszelfs vaartuig naar Leeuwarden goederen en zich aanbiedende personen mede te nemen enz. en dat hij op de 

marktdagen van de Dille enz. jaar 1846 (7) 

3580 19, 20 
17-05-1845 

Jorna K.---- Faber Klaas D. Hij ondertekend samen met Faber Lieuwe D. , Jorna K.en Keilman G. alle Scippers van het trekveer 
Bolsward op Leeuwarden een brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland betreffende het transport met hunne Jaagschepen 

enz. jaar 1845 (4) 

6865 1-C no. 88 
24-01-1825 

Jorna Matheus Plaatsvervanger voor Albersen Willem   , korps Rijends Art. Nat. Militie hij staat vermeld in een document met 
9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste 

Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Jorna Mattheus, 76 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) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Jorna P. F. 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) 

8225  1253-13,23 
10-12-1839 

Jorna Pieter Jacobs 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)  

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Jorna Sander Ja.  470 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-DD  

2e Compag. 

2e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Jorna Sander Jan staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 

Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 

1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Jorna Sander Jans * Bolsward staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 
door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jorna Sander Jans 144 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6418 248-b 1e bat 

2e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Jorna Sander? Jans 144 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) 

8214  1032/17 
09-10-1839 

Jorna Sijberen Wopkes heden is de overdragt gedaan van het erf en terrein waarop vroeger heeft gestaan de Huizing met 
Stallinge en Schuur gelegen langs den straatweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grenzen door Wellenbergh P. (H.P.) 

Hoofd Ingenieur en Rengers Baron E. L. Agent van Domein enz. jaar 1839 (5) 

6386 103 

10-08-1814 

Jorna Sijbren---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. Landm. In garnizoen 

te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren Jorna)zijnde in een 
noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende verklaring van de 

omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma Frans B. 

(Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2) 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Jorna T. P. 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) 

6716 154 

00-00-1823 

Jorna Tietje te Leeuwarden zij is erfgenaam van de in Indie overleden 1e Luitenant J. Merck, wordt genoemd J. M. Cremers jaar 

1823 (3) 

6281 545-4, 19 
04-11-1813 

Jorna Tjalling J. te Irnsum hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de 
Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den 

laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der 

Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7kena) dossier (23) 

6840 36-A  

blz. 26 

22-04-1824 

Jorna Tjipke 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) 



8350 184-11, 8 

23-02-1841 

Jorna Wijbrandus 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 Afdeeling Kurassiers no. 3 enz. jaar 

1841 (5) 

6386 63 
19-08-1814 

Jorna Wopke, Turfschippersknecht hij is onmisbaar voor zijn moeder en zodoende vraagt hij vrijstelling enz. jaar 1814 (2) 

6406 175-1+6-7 

09-04-1816 

Jorna Wopkes 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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Jorna Wouter, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Jornee 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) 

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jorrijtsma Jorrit W. 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)  

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Jorrits Douwe 509 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) 

6840 36-A  

blz. 49              
22-04-1824 

Jorrits Douwe G. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  

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

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

6243 191-15 
06-03-1814 

Jorrits Haaytze, 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) 

6631  1114 
11e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jorrits Hein de weduwe wegens leverantie van  ? onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Jorrits Hotze 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) 

6415 95 
25-03-1817 

Jorritsma  IJ.---- Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Jorritsma Sijbren IJ. en Ringnalda Hotse enz. jaar 1817 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Jorritsma  Pieter  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Jorritsma ….? Jz. 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) 

6048 448, 1-7  
+ 11, 14-15 

06-07-1819 

Jorritsma ….? te Franeker 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 (10) hele dossier (30) 

8285 615-2, 9 
19-06-1840 

Jorritsma ….? wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

6396 538 + 624 

29-05-1815 

Jorritsma A. A.  ---- Tuinhout W. ondertekend een brief aan de Kapitein bij de Compagnie vrijwilligers als vrijwillig Intekenaar 

in de gemeente Sneek komt voor in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken ook dat hij 
meermalen een Bloedspuwing heeft gehad enz. een medische verklaring van  de Genees en Heelmeester Hofstra J. en een 

ondertekende verklaring van Jorritsma A. A.  en  enz. jaar 1815 (3) 

6048 455 
12-07-1819 

Jorritsma A. A. te Sneek ,  een ordonnantie op de reclames van Patentrecht enz. jaar 1819 (1) 

8361 434/6 sectie D. 

04-05-1841 

Jorritsma A. A. te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek 

betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde 

bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de 
weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5) 

6048 448, 1-7+  

11, 14-15, 30 
06-07-1819 

Jorritsma A. 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 (11) hele dossier (30) 

8375 708-5_9 

20-07-1841 

Jorritsma A. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders 

van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in 
deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 26 

22-05-1840 

Jorritsma A. te Dockum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel 

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

8211 988-3, 9 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

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

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



8386 949/26 

20-09-1841 

Jorritsma A. te Dokkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 9 
19-06-1840 

Jorritsma A. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der 
Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

6623 58 

02-01-1814 

Jorritsma Anastatius Antonius, ---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck 

Hieronimus en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, 
Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe 

Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, 

Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Jorritsma Anthonie, 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 

Jorritsma Anthony  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Jorritsma Anthony 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 

Jorritsma Antoni 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) 

6669 415-d 

29-10-1817 

Jorritsma Antonius Anastatius Lid van de Raad van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, 

eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de 

Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6647 6-H        

05-01-1816 

Jorritsma Antonius Anastatius wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 

Raad van Sneek enz. jaar 1816 (2) 

8350 175/27-6 
21-02-1841 

Jorritsma Antonius Ontvanger 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 Wijmbritseradeel Cum Annexus 

Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6060 480 
06-07-1820 

Jorritsma Antony, 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Jorritsma Athanasius Adam Joseph, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

9187 1475 

05-10-1918 

Jorritsma Auke, 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) 

8211 983/1 
24-09-1839 

Jorritsma H. Apotheker, Chemist en Koopman te Sneek hij verzoekt vernietiging van een Proces Verbaal  van Bekeuring 
opgemaakt tegen Bootsma J. W. van beroep Beurtschipper van Sneek op Amsterdam wegens vervoer van 20 kannen alcohol 

enz. jaar 1839 (3) 

8350 175-14 

20-02-1841 

Jorritsma H. te Ried het betreft een document als een door mij genomen dispositie op zijn rekwest houdende verzoek om 

vergunning tot Remplacement in de dienst der Nationale Militie voor zijnen broeder Jorritsma Ruurd Jorrits enz. jaar 1841 (2) 

6631  1114 

10e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Jorritsma H. wegens leverantie van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der 

Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18) 

8361 434/6 sectie A. 

– B. 

04-05-1841 

Jorritsma Hillarius te Sneek staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  

Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat 

in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan 
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6) 

8308 1070-8 

279-321 
28-10-1840 

Jorritsma J. H. de weduwe te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

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

(11) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jorritsma J. 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) 

3594 Map 88-C 
1876--1878 

Jorritsma 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 GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 
1877 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Jorritsma J. M.  Te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, 
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Jorritsma J. M. , 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 

Jorritsma J. M. , 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Jorritsma J. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 

(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 



gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8308 1070-8 

1-20 
28-10-1840 

Jorritsma J. 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 14 

27-08-1839 

Jorritsma J. W. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is 

afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8293   763/10 
31-07-1840 

Jorritsma Jan Antonius, Handgeschreven brief met  Handtekening van Jan Antonius Jorritsma , Katoen Linnendrukker en 
Verwer, Molenaar, Koopman en Commissionair met een dossier, jaar 1840 (dossier 18) en brief 4) 

6047 379 

03-06-1819 

Jorritsma Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Jorritsma Johannes 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Jorritsma Johannes, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Jorritsma Jorrit M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6089 1194 blz. 18     
23-12-1822 

Jorritsma Jorrit Meintes te Tjerkwerd 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) 

8361 434/6 sectie D. 

04-05-1841 

Jorritsma Jorrit Willems te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad 

Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de 

gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan 
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5) 

9187 890 

04-07-1918 

Jorritsma Jorrit,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6401 
 

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

Jorritsma Junior 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Jorritsma Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

(5) 

9187 1341 
06-09-1918 

Jorritsma Laurentius, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

9185 1472 
07-11-1917 

Jorritsma Pieter, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

8379 793-14 

13-08-1841 

Jorritsma Ruurd Jorrits Heslinga J. H. verzoekt aan den Koning dat zijn behuwde zoon Jorritsma Ruurd Jorrits permissie moge 

hebben om een plaatsvervanger aan te stellen enz. jaar 1841 (5) 

8350 175-14 
20-02-1841 

Jorritsma Ruurd Jorrits---- Jorritsma H. te Ried het betreft een document als een door mij genomen dispositie op zijn rekwest 
houdende verzoek om vergunning tot Remplacement in de dienst der Nationale Militie voor zijnen broeder Jorritsma Ruurd 

Jorrits enz. jaar 1841 (4) 

6389 24, 24-A 
31-10-1814 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) ---- Bakker Jan A?. Luitenant Colonel hij wordt genoemd in een document geschreven door 
de President Burgemeester van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Onderwerp het voor of tegen zijn in Woudsend enz. jaar 

1814 (1) (totale dossier 7) 

6641  622 

17-07-1815 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings)---- Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat er een brandbrief is gevoncden waarin gedreigd wordt dat indien de Executie omtrent 
enz. in brand zal steken de Huizinge Schuur en Molen van den heer Burgemeester Dijk van L. G. (Lammert Geerts) de 

Huizinge en Schuur van den heer Burgemeester Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) en van de heer Buitenhoff Rijkel S. enz. jaar 

1815 (2) 

6246 498 

11-06 -1814 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) President Burgemeester hij ondertekend samen met anderen als Burgemeesteren en 

Vroedschap van de Stad IJlst een document betreffende de begroting van den jare 1814 met vermelding van enz. jaar 1814 (3) 

6644  847 

21-10-1815 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings)---- Zijlstra Abe Piebes  Mr. Bakker te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende (hij tekent Zilstra)  die op meij 1813 hier in IJlst zin gekomen en net als Rekker Paulus als inwoning enz 
tevens een door Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

1815 (3) 

6631 1141 
19-09-1814 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings). ---- Ferwer Fokke Ades wonende te IJlst hij is i.p.v. Dijkstra Piter Sibolts voorgedragen tot 
Lid van de Vroedschap van IJls  ondetrtekend door Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Presient Burgemeester van IJlst enz. jaar 

1814 (1) 

6026 608 

06-09-1817 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings). ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document 

betreffende de huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1) 

6081 403 

22-04-1822 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings)----Doopsgezinden:  de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W. 

Kerkvoogd , hun kerkgebouw te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun 

gebouw maar deze hebben 800 menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens een 
verklaring van Burgemeester en de Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester,  de raadsleden zijn: Dijk van 

Z? G. ,  Ringnalda Hotse,  Stellingwerf  Broer S. , Buitenhoff Jan Y.?  met hun handtekeningen en ook een lakzegel van de stad 

IJlst enz. enz.  jaar 1822 (5) 

6264 1180 

06-12-1815 

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings)----Oppedijk Cornelis H.  een brief geschreven door de President Burgemeester van IJlst,  

Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) aan de gouveneur met zijn advies, verzoekt dringend advies op de requeste van voornoemde 



van 14 Augustus j.l. enz. maar  dat  Oppedijk Cornelis H.  omdat zijn huis op de beste stand van de stad is heeft hij niets te 

klagen enz. enz. jaar 1815 (2) 

6250 964 

05-10-1814 

Jorritsma Sijbren T. (President Burgemeester) hij 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) 

8354 277/14 
00-00-1841 

Jorritsma Sijmon Inlandsche Kramer te Bolsward Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 
1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (15) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Jorritsma Simon J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6100 1192-42 

26-11-1823 

Jorritsma Sybren T.  en Buitenhoff  Jan S. , zij zijn als Schatters  over 1824 te IJlst gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6626 569 
24-04-1814 

Jorritsma Sybren T. en Verwer Fokke AE. schrijven en ondertekenen een brief aan de Heer Commissarissen van het 
Departement Vriesland namens de  Kerkvoogden en Diaconen van de Hervormde Gemeente IJlst dat bij de Notaris Wiersma 

….? Te Sneek hebben aangegeven de publijke verhuring van hun landerijen enz. jaar 1814 (1) 

6100  1215-41 
29-11-1823 

Jorritsma Sybren Tjallings , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van IJlst  in 1823 die dat ook in 
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6669 415-i 

29-10-1817 

Jorritsma Sybren Tjallings Lid van de Raad der Stad IJlst 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) 

6078 95-44 

25-01-1822 

Jorritsma Sybren Tjallings te IJlst , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

IJlst enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 43        

23-12-1822 

Jorritsma Sybren Tjallings te IJlst Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

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

6864 60-C-42 

13-01-1825 

Jorritsma Sybren Tjallings te IJlst Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6089 1199,42-43  

26-12-1822 

Jorritsma Sybren Tjallings te IJlst,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 

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

6646  957 lijst 7 

20-12-1815 

Jorritsma Sybren Tjallings 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 IJlst enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-K       
05-01-1816 

Jorritsma Sybren Tjallings 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 IJlst enz. jaar 1816 (2) 

3698 B-40 
18-02-1832 

Jorritsma Sytske Wiebes,  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) 

8375 708-5_9 

20-07-1841 

Jorritsma te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van 

Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze 

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

9181 1923 

01-11-1915 

Jorritsma Tieten,  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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Jorritsma Veronica Catharina,  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) 

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

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

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

Bolsward (17) 

8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Jorritsma W. te Herbaijum 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) 

8308 1070-8 
408-450 

28-10-1840 

Jorritsma W. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

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

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

9185 1612 

05-12-1917 

Jorritsma Wiebe, 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) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Jorritsma Wiebrigje 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) 

6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

JorritsmaAntonius Anastatius wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de 
Raad van Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

8271  315/22 

30-03-1840 

Jorritsman Jan Antonius, Handgeschreven brief van Jan Antonius Jorritsman te Franeker., jaar 1840 

9465 Deel 2, 77 
31-10-1866 

Jorritsman Jan te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp 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)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722) 

9465 Deel 2, 77 
31-10-1866 

Jorritsman Jan te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 
van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen 

en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Jorritsman Jan te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722) 



8211 988-3, 12 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Jorriutsma J. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker 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) 

6394 382 
20-04-1815 

Jorssen J. ---- Albarda Jz.  Schutter wordt voorgesteld tot Luitenent Quatiermeester bij het battaillon Landstorm en Boers 
Wigger Arnoldus Sergeant Majoor  verder genoemd Buising A.  en Antonides A. deze worden ook voorgedragen tot 1e 

Luitenant en Jorssen J. tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (2) 

6840 36-A 

22-04-1824 

Jorwerd , Lijst met  72 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en 

gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (5) 

6056 193 

18-03-1820 

Jorwerd aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6096 659 

18-07-1823    

Jorwerd,  ---- 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) 

6839 6-A 
09-04-1824 

Jorwerd,  Lijst met 18  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van 
de gebouwen en de huurwaarde, (6) jaar 1824 

6851 24-D 

17-08-1824 

Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 i n de 

plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en Beers 
Jaar 1824 (3) 

8280 517-11,  

34-35, 37 

19-05-1840 

Jorwerda P. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

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

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

dossier met ca. 1000 namen (69) 

5664 162, 37 
27-02-1917 

Jorwerda P. Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 37 

28-02-1918 

Jorwerda P. Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 3, 14 
20-04-1916 

Jorwerda P. Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

6047 380a  

03-06-1819 

Jorwerda Peeter Martens bezittende de derde rang van schoolmeester is benoemd te Tirns en dat de schoolopziener Visser H. 

W. C. A. te IJsbrechtum   op welke datum hij zijn post heeft aanvaard enz. jaar 1819 (2) 

8377 754/6-1 
02-08-1841 

Jorwerda Pieter Eedes,  Schipperte Terhorne , een perceel land, Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der 
taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3) 

9187 908 

06-07-1918 

Josef Jan Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Josephs Marius, 544 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) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Joseps P of J? te Vinkega,   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) 

4894 2306 
27-06-1899 

Josliga van P. 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Josua Nicolaas 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) 

8359 371-3 

16-04-1841 

Joswerda P. E. te Terhorne staat vermeld in een document Extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën 

met als onderwerp; inzending en goedkeuring van een acte van Submissie enz. jaar 1841 (3) 

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Jotjes Sipk te Warns,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) 

6049 537, 3 

02-08-1819 

Jotjes Sipke----  Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur 

Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, 
Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring Pieters  van 

beroep Boer en Maakab Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  Boer te Scharl , 

Roodklif Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum nog te Warns hebben 
kunnen bekomen   enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. 

C. enz.  jaar 1819 (9) 

6250 968 

14-10-1814 

Jots (Jobs?)Meindert, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 

vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) 
(gehele dossier 8 ) 



3698 B-41 

15-02-1832 

Jotses Antje, 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) 

6261 878-5 
11-08-1815 

Jottjes Auke, 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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Jottjes 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 4-R 
22-10-1814 

Jottjes Douwe 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) 

8225  1245-8b    

11-20  
07-12-1839 

Jou…man Edzert 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) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Joudtra D. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 

Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Jouersma de weduwe 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) 

8309  1095-2 

05-11-1840 

Jouke Leffens in leven gehuwd met  Jans G. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Joukema Ane Joukes 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 

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

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6654  372 blz. 7 

09-08-1816 

Joukers  Dirks, 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) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Joukes 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) 

6830 18-A blz. 21 

21-01-1824 

Joukes Abe 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) 

6086 897 

30-09-1822 

Joukes Antje weduwe Boelop Jan, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van 

voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Joukes B. te Blija, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 
(132) 

6628  825 blz. 4> 

23-05-1814 

Joukes Chrisjen 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 16 

Joukes D. te Lekkum 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) 

6863 8+9-A  
24-12-1824 

Joukes Froukjen---- Visser Haukjen Tjeerds wed. va n Abma Jan Dirks en haar minderjerige zoon Abma Dirk Jans te Workum , 
onderwerp  memorie van  successie, betaling over de nalatenschap van Joukes Froukjen te Workum jaar 1824 (4) 

6861 8-A 

11-12-1824 

Joukes Frouwkjen---- Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die 

erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening 
verzuimde aangifte Successie jaar 1824 (1) 

6861 9-A 

11-12-1824 

Joukes Frouwkjen----Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die 

erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening 
verzuimde aangifte Successie,  2e brief ,     jaar 1824 (1) 

6862 13-A+14-A 

17-12-1824 

Joukes Frouwkjen----Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die 

erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening 

verzuimde aangifte Successie jaar 1824 32) 

6633  1436 

08-11-1814 

Joukes Geert---- Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen  der Hervormde gemeente van den Dorpe Augustinusga in die qlt. 

schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich bij hen heeft vervoegd eene Klaazes 



Alle met seszelfs vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek 

ook alsoo is bevonden wat wij vooralsnog hebben geweigerd enz.  en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz. 

ook aanwezig een Rekening voor de Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld:  weegens allimentatie enz. en het vervoeren 

van Alle Clazes door Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6) 

6402 

 

892 

17-11-1815 

Joukes Geertje---- 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 (10) 

6249 

 

913 

23-09-1814 

Joukes J.  de pacht gemeint  van het Walgeld van Mei 1797- April 1798---- 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 

Joukes Jacob 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) 

3572 44-c 

26-08-1822 

Joukes Jan Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 

1822 (3) 

8364 489-6 

1+8 en 9 
18-05-1841 

 

Joukes Jan staat in een document Controle Dockum  met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

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

jaar 1841 (3) 

6251 1061 
07-09 -1814 

Joukes Jan zijn vrouw is begraven en de armenvoogdij van Tzummarum heeft dat betaald, 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) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Joukes Jan, 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) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Joukes Jantjen 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 

Joukes Lolke 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 399-60 

10-05-1814 

Joukes M. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-42 

10-05-1814 

Joukes M. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 

1812 (3) 

6245 399-44 

10-05-1814 

Joukes M. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 

1812 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Joukes Martje, 359 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) 

6628 811 

08-05-1814 

Joukes Riemer 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) 

6830 18-A blz. 38 

21-01-1824 

Joukes Riemer te Ferwoude 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) 

6255 265-10 

13-03-1815 

Joukes Sipk , 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) 

6245 399-62 
10-05-1814 

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

6243 245 

10-03-1814 

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

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6628 789 
16-06-1814 

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) 



6627 698 

21-05-1814   

Joukes Tjitske---- 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) 

6630 1021 

10-07-1814 

Joukes Tjitske Opeinde/Oudega Schipper op Bolsward 

6633  1415 
31-10-1814 

Joukes Tjitske---- 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) 

6632 1259 

10-10-1814 

Joukes Tjitske---- 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jouksma Anne Joukes 393 Metslawier is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6047 379 

03-06-1819 

Joumsma J. K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Jounzma H. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 
van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

9134 993 

17-07-1883 

Joure ---- Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het 

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het  aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations  Harlingen, 
Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en  Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten jaar 

1883 (13)   

6056 193 

18-03-1820 

Joure aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6247 630 

15-07-1814  

Joure---- Brandspuit , de Schout van de Gemeente Joure geeft te kennen dat er  gulden is gereserveerd voor het onderhoud van 

de Brandspuit jaar 1814 (2) 

6833 27-A 

12-02-1824 

Joure,  een lijst met 89 namen van schatplichtigen houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen en gebouwen 

de gedane aangifte met woning en huis no. En het bedrag aan huurwaarde Jaar 1824  (dossier 7 +  lijst 7 blz.) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Joure, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  

gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van 

de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, 
Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, 

Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , 

Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   
jaar 1916 (1) 

6418 248-C 1e bat  

10e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Journa D. 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) 

8375 708-5_38 

20-07-1841 

Jousma D. T. te Nes staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. 

S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 26,4 
22-05-1840 

Jousma IJ. 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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



6060 480 

06-07-1820 

Jousma 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 

Jousma 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 424-15         

25-05-1821 

Jousma 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) 

8280 517-11, 11 

19-05-1840 

Jousma J. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Jousma J. 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Jousma J. te Engwier 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Jousma Jan Pieters, 63 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Jousma S.  te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Jousma 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) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Jousma 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Jousma te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 

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

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

(5) Gehele provincie (122) 

9182 285/26 

07-02-1916 

Jousma Tjerk LioessensRijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-26 
17-02-1915 

Jousma Tjerk Met signalementPolitiedienaar Oostdongeradeel, jaar 1915 (3) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Jousma Tjerk T., 107 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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Jousma Wopke, 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) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Jousma Y. 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) 

6070 387 
14-05-1821 

Joussema H. J. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl.  enz. 
enz.  wegens  onderhoud van enz. jaar 1821 (4) 

6418 248-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Joustema Jan Ab….. 292 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) 

6021 200 

03-04-1817 

Joustra  H. M. te Sneek,  ----- Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau?  R. te Koudum,   Sterkenburg J.J. te 

Balk,  Steenbeek J of T. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  
een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten 

van den lande  zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. 

jaar 1817 (2) 

5664 A.9  

Bijlage 18 

25-04-1912 

Joustra (Jouwstra)  Sjoerd Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Joustra ….? de weduwe te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

6399 782 
16-09-1815 

Joustra ….?---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Fknkeur Joustra ….? jaar 1815 (1) 

6833 27-A blz. 8 

06-02-1824 

Joustra Alt 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 



8368  567/3 

14-06-1841 

Joustra Berend Jans ----Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje 

Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs.  Oppersma Jan Egberts Armvoogd  en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, 

Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes,  , jaar 1841 (10) 

9187 1644 
06-11-1918 

Joustra Bernardus, 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) 

8280 525-A, 2 

31-47 

16-05-1840 

Joustra Bouke hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 

1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de 

staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. 
jaar 1840 (4) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Joustra D. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6099 954 
01-10-1823    

Joustra D. G. (boekhouder) ---- Terpstra Tjerk Romkes en Joustra D. G. Hij tekend als lid van de kerkenraad der Doopsgezinde 
Gemeente te Baard een verzoek om een vol tractement voor,  enz. enz. jaar 1823 (3) 

6073 660 

31-08-1821 

Joustra D. G. Boekhouder der Doopsgezinden hij ondertekend een request aan zijn majesteit de koning betreffende ; 

Doopsgezinde Kerkraad van Baard Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur 

van Baard is enz. enz. jaar 1821 (3) 

8386 949/6-4 Joustra D. H. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document 

dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de 

Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de 
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Joustra D. H. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  

(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  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) 

8285 615-2, 38 

19-06-1840 

Joustra D. T. te Nes wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Joustra D. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 

Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Joustra D. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 4-2 
19-06-1840 

Joustra D. te Baard wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 
als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

6101 1293 
13-12-1823 

Joustra Douwe Gerbens Bijschatter te Jorwerd en Huisman te Baard, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde plaats  
van Schatters en Bijschatters bij de Belastingen  enz. jaar 1823 (2) 

6282 737-20 

07-07-1817 

Joustra Douwe Gerbens, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6282 737-10 

07-07-1817 

Joustra Douwe S.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8257  69/20, 2 
nummer 17 

20-01-1840 

Joustra Freerk 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 enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 4 
22-05-1840 

Joustra G. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Joustra G. E. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Joustra G. H. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  

(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  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 

Baarderadeel 

Joustra G. H. te Baard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Baarderadeel 

Joustra G. te Baard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Joustra G. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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



8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Joustra G. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6073 660 
31-08-1821 

Joustra H. G. hij ondertekend een request aan zijn majesteit de koning betreffende ; Doopsgezinde Kerkraad van Baard 
Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur van Baard is enz. enz. jaar 1821 (3) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Joustra H. G. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In 

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

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

6018 50 

23-01-1817 

Joustra H. M.---- Donker J. K? Deurwaarder te Bolsward en Joustra H. M. Deurwaarder te Sneek een handgeschreven brief 

door beide ondertekend met als inhoud; uitvaardiging van dwangbevelen en verzoeken een Volledige Instructie in Forma enz. 

jaar 1817 (6) 

6870 18-03-1825 
11/2-A  

Joustra H. te Sneek 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) 

6282 737-22 
07-07-1817 

Joustra Haantje G., Boer te Lions met (6 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) 

6015 629 

19-10-1816 

Joustra Hendrik M---- Gorcum Klaas van Deurwaarder  bij de belastingen  hij bedankt voor zijn post omdat hij naar Assen 

vertrekt en draagt voor Joustra Hendrik M., Kestens Jodocus en Vries de Johannes Egberts jaar 1816 (1) 

6389 101 

21-11-1814 

Joustra Hendrik Martens Corporaal der 5e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon 

Landstorm arr. Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6870 18-03-1825 

11/5-A  

Joustra Hendrik met als Standplaatsen; Sneek en IJlst hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in 

het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2) 

9191 1487 

06-12-1920 

Joustra J. C. Oosterend Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920  (5)  

8375 708-5_17 

20-07-1841 

Joustra J. F. 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) 

8386 949/17 

20-09-1841 

Joustra J. F. te Molkwerum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in 

de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8308 1070-8 

279-321 

28-10-1840 

Joustra J. S. te Ugoklooster staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 5>> 

27-08-1839 

Joustra J. S. te Ygoklooster (Ugoklooster) 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hemelumer 

Oldephaert 

       en 
Noordwolde 

Joustra J. T. te Molkwerum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  

en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de 
namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_26a 

20-07-1841 

Joustra J. te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, 

Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 
biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Joustra J. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

6830 14-A 
19-01-1824 

Joustra J. te Dokkum vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Drabbe ….? ondertekende brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende   dat het ongeval niet van dien aard geweest is en dat er niet afgebroken hoeft te worden maar dat het 

ongeval plaats heeft gehad in een bergplaats van dranken enz. jaar 1824 (3) 

8386 949/26 

20-09-1841 

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

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

6853 28-A 

02-09-1824 

Joustra Jan Lourens, Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, 

omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 
(4) 

8308 1074-6 

29-10-1840 

Joustra Jan te Dockum wordt vermeld in een document waarin hij verklaard zijn bedrijf als Jeneverbrander te laten varen maar 

wil een Disteleerderij in Wijk A. N. 109 te Dockum oprigten enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Joustra Jan te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Joustra Jan te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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 



8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Joustra Jan te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

6864 26/1-C  

no.  136 

07-01-1825 

Joustra Jan te Sneek   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) 

6631 1062 
05-09-1814 

Joustra Jantje Gerbens---- Kolk van de H. W.  Ontvanger der Directe Belastingen te Wommels  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  na met deze gesproken te hebben  over de quade Sestehalven welken ik aan Walsweer Gerrit 

Sijbrens hadt gelaten zond ik de Bode  naar hem om hem te zeggen  enz. dat hij geen van die ontvangen Sestehalven moest 

uitgeven  omdat alle waren afgekeurd en dat hij met de Veldwagter Algera Sjoerd Halbes, ook worden genoemd Miedema Jelle 
Pijters Huisman onder Wommels en Joustra Jantje Gerbens  Huisman onder Cubaard  die beide twee verklaringen ondertekenen 

enz. jaar 1814 (8) 

6830 18-A blz. 16 
21-01-1824 

Joustra Jochem A. te Lemmer 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Joustra Jochum Aalts 81 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) 

6418 248-A  

 8e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Joustra Johan Aaldts te Joure 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) 

9189 1186 + 1225  

09-10-1919 

Joustra Kornelis 49 jaar---- Schurer Joh. J. te Makkinga  hij bedankt als lid van het college van zetters voor de beastingen gem. 

Ooststellingwerf en in zijn plaats is benoemd Joustra Korn. Wethouder der Gemeente Appelscha, ook genoemd   Hoekstra Age,  
49 jaar Bakker te Appelscha staat op de lijst van voordracht voor lid van het college van zetters voor de belastingen gem. 

Ooststellingwerf jaar 1919 (6) 

9190 266 

18-02-1920 

Joustra Kornelis te Appelscha een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; hij neemt ontslag als Zetter  in 

Appelscha omdat hij en andere functie aanvaard jaar 1920 ( 5) 

6868 21-02-1825 

18-A-9 

Joustra L. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel 

in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6868 21-02-1825 

18-A-9 

Joustra L. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel 

in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 

26-09-1839 

Joustra L. is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8280 526-1, 9 
22-05-1840 

Joustra L. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Joustra L. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8375 708-5_9 

20-07-1841 

Joustra L. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders 

van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in 

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

8375 708-5_8a 
20-07-1841 

Joustra L. te Dockum staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Joustra l. te Dockum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Joustra L. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Joustra L. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Joustra L. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Joustra L. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 

Joustra L. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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



26-09-1839 aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 

(132) 

8375 708-5_26 

b+c 
20-07-1841 

Joustra L. te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, 

Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 
biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

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

8285 615-2,  

26, 1, 2 
19-06-1840 

Joustra L. te Dokkum 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 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 

Joustra L. te Dokkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 

Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Joustra L.te Dockum als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 26 
22-05-1840 

Joustra L.te Dockum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn 

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

Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6383 89      

23-04-1814 

Joustra Lourens te Dockum 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) 

6386 150 
01-08-1814                         

Joustra M. ---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat 
zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e Luitenant 

Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW. G. en 

Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd schutter 
enz. jaar 1814 (2) 

8309 1106-12 

07-11-1840 

Joustra M. de weduwe Winkelier in Leerlooijen te Sneek ter bekoming van eene admissie tot accijns vrije inslag van enz. jaar 

1840 (3) 

6386 67 
19-08-1814 

Joustra M. Koopman te Sneek geeft in een brief door hem ondertekend te kennen dat hij ontslagen wil worden bij de schutterrij 
omdat hij enz. jaar 1814 (1) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Westdonge- 

        radeel 

Joustra O. B. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de 

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

enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 38  

26-09-1839 

Joustra O. B. 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) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Joustra O. B. 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) 

5664 3, 6 
20-04-1916 

Joustra S. Oosterend Schip de Hertog Hendrik (1) ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

6424 609 

10-12-1817 

Joustra S. S. 5 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel 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) 

5664 162, 18 

27-02-1917 

Joustra Sjirk Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 18 
28-02-1918 

Joustra Sjirk Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Joustra Taeke 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 

Joustra Taeke 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) 

8364 502-3 

22-05-1841 

Joustra, Wybren S.,    Hingst A. J., Landbouwer,  bezwaar tegen te betalen personele belasting,  van een onbelast paard bij de 

landbouwer Wybren S. Joustra te Oosterendmet een handgeschreven brief   handtekening   van Hingst A. J   jaar 1841 (7) 

6020 136 

03-03-1817 

Jouswier de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Oostdongeradeel , 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) 

8377 754/6-3 

02-08-1841 

Jouta Eelke Sytzes , Kastelein te Holwerd------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van 

onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3) 

6386 90 

13-08-1814 

Jouwersma A. ---- 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jouwersma Arend K. 381 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) 

6389 4 

28-10-1814 

Jouwersma E., ---- 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Jouwersma Haije, 31 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) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Jouwkema Sybren J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Jouws Gerrit 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) 

6383 77        

23-04-1814 

Jouws Jacob de weduwe 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) 

6245 399-24 

10-05-1814 

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

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Jouwsma ….? de weduwe 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) 

8285 615-2, 25,4 
19-06-1840 

Jouwsma ….? de weduwe 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) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Jouwsma B, J, te Beetgum 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) 

6864 27-A 

05-01-1825 

Jouwsma B. J.  ---- Feitsma Hill. Kl.  Schatter van het Slagtvee en Jouwsma B. J.  Deurwaarder de Belastingen  beide hebben de 

vereiste ambtseed afgelegd enz. jaar 1825 (1) 

6860 33-A 
30-11-1824 

Jouwsma Bauke Jans Deinum Veldwachter , jaar 1824 (7) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Jouwsma Bauke Jans te Beetgum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle 

Leeuwarden jaar 1825 (3) 

6860 33-A 

30-11-1824 

Jouwsma Bauke Jans, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Jouwsma H. L. 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7>> 
17-09-1839 

Jouwsma H. T. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Jouwsma Jan wed. , 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7>> 

17-09-1839 

Jouwsma L. H. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

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

6252 1186-7 

29-11-1814 

Jouwsma L. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

8220   1137/9  
blz. 2 

06-11-1839 

Jouwsma Louw Hilles 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) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6070 424-15         
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 
30-05-1818 

Jouwsma S. Ko. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 



6082 453 

03-05-1822 

Jouwsma Sierk 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) 

6070 424-16         
25-05-1821 

Jouwsma Sierk 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) 

6048 448, 1-7+  

11, 14-15, 30 
06-07-1819 

Jouwsma Sjirk 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 (11) hele dossier (30) 
 

6082 480 

14-05-1822 

Jouwsma State---- Burmania Jonkheer Rienk van, een door hem handgeschreven brief met zijn handtekening met als 

onderwerp; dat hij door een reeks van jaren tegenspoed heeft ondervonden en zelfs ten einde zig als lid van het oud aanzienlijk 
geslacht enz.  voor langere tijd naar de Kaap de Goede Hoop heeft begeven als Raad van Justitie en na de scheiding van deze 

kolonie naar het moederland enz. enz. en hij als thans de laatste  overgebleven mannelijke descendent enz.  het beezit te zullen 

verkrijgen van  de beide fondsen van Jouwsma State en de Holdinger State enz. enz. jaar 1822 (3) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Jouwsma T. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

6047 379 
03-06-1819 

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jouwsma Tjerk T., 169 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) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Jouwsma W. B. J. 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  

6623 244-250 e.v. 

23-01-1814 

Jouwstra ….? Noijon ….? Van beroep Capitein de Prefect heeft hem een aanschrijving gedaan bereffende de Nationale 

Vrijwillige Garde te Sneek die meer en meer is hersteld zodat de nagt rustig is geweest maar dat er tog twee personen zijn 

gearresteerd met name Spoelstra Pieter Willems Wever van beroep te Sneek welke door den Sergeant Aa van der ….? was 
opgebracht en die zich eenige ongeoorloofdheden permiteerden en zo zwaar beschonken was dat hij niet wist wat hij dede en  

Brens Pieter van beroep Arbeider te Sneek die niet tegenstaande het stellige verbod van de wagt enz. en op de stoep van de wagt 

gearresteerd is  het  rapport van de Capitein is ook aanwezige in het dossier waarin hij o.a. schrijft dat hij nog twee officiers den 
gewezen Captein Feenstra S. en Jouwstra ….? Ook voormaals officier der Natioale Garde benevens 200 personen van 

gewapende burgerij die dadelijk wierd door den heer Feenstra georganiseerd enz. jaar 1814 (12) 

8051 742/8 

34/6531 

26-07-1837 

Jouwstra B. G. Sneek Schipper, jaar 1837 

8380 828-2 

1841 

Jouwstra Bauke Matroos op het Wacht Schip de  Lambre staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van 

Marine en Kolonien aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een brief van zijn Kapitein dat Bauke zig vrijwillig heeft 
aangemeld enz. jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Jouwstra D. J. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in 

een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle 

gemeenten van Friesland  (123) 

6840 36-A  
blz. 16 

22-04-1824 

Jouwstra H. G. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8 andere inwoners van Lijons 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) 

6382 116 

07-04-1814 

Jouwstra Hendrik Jonnes---- Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en 

ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te 

Bolsward, Post Jacob Ages te Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma Age te 
Sneek bij het Bataillon zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet bekend is. Jaar 1814 

(1) 

6381 199-C 

26-03-1814 

Jouwstra Hendrik Jouwes, 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) 

6098 855 

06-09-1823    

Jouwstra Hendrik Martens te Sneek,  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) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Jouwstra Jan 245 Schalsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Jouwstra Jitze Jans 325 Hantumerhuizen 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) 



5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Jouwstra M. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in 

de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6409 328 

18-09-816 

Jouwstra Meinte te Sneek om aangewezen redenen verzoekende deszelfs Ontslag als Schutter binnen de Stad Sneek enz. jaar 

1916 (3) 

5992 822-A      20-
10-1814 

Jouwstra Meinte wonende te Sneek , een handgeschreven brief door hem ondertekend,  dat hij voor 3928 gulden heeft geleverd  
voor 1770  ransels en dit bedrag nog niet heeft ontvangen en dat zijn leveranciers hem ook al manen jaar 1814 (2) 

5664 27, 5 

16-04-1914 

Jouwstra S. Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 37, 6 
01-04-1910 

Jouwstra S. Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6424 609 

10-12-1817 

Jouwstra S. S. 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

5673 
 

69 
21-03-1904 

Jouwstra S. W.te Oosterend, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Hertoh Hendrik.“  gebruik te mogen 
maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin 

vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

5664 A.6  

Bijlage 18 
27-04-1911 

Jouwstra Sjerk Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 14 

17-04-1913 

Jouwstra Sjirk Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900- jaar 1913 

6669 415-b 
27-10-1817 

Jouwstra Take 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) 

8308 1070-8 
236-278 

28-10-1840 

Jouwstra W. W. te Lutkewierum 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) 

6057 242-a 
05-04-1820 

Jouwswier,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 
en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6256 334 

10-04-1815 

Jozephus ….?, 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Ju…rema Jan Meinderts 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) 

6404  84 

14-02-1816 

Jubert ….? hij wordt door de Secretaris der Liquidatie van de Achterstand in ‘s Gravenhage belast met de verzameling der  

pretentien wegens Militaire Soldijen  enz. jaar 1816 (1) 

3700 31-A 

04-02-1835 

Jubstra  Meine Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

3701 1-C 

blz. 4 
01-03-1839 

Jubstra Geertje Meines te Schoterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 

17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) 

dossier (8) 

3698 B-31        25-
02-1832 

Jubstra Geertje Meines, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

3700 31-A 

04-02-1835 

Jubstra Geertje Meines, 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 31-B 

04-02-1836 

Jubstra Geertje Meines, 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 (6) 

3700 31-C 

10-02-1837 

Jubstra Geertje Meines, 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 31-C 

06-02-1839 

Jubstra Geertje Meines, 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 (8) 

3698 B-31        25-

02-1832 

Jubstra Jan Meines, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

3700 31-A 

04-02-1835 

Jubstra Jan Meines, 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 31-B 
04-02-1836 

Jubstra Jan Meines, 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 (6) 

3700 31-C 

10-02-1837 

Jubstra Jan Meines, 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 31-C 

06-02-1839 

Jubstra Jan Meines, 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 (8) 

3701 1-C 

blz. 4 
01-03-1839 

Jubstra Jan Meinis te Schoterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 

augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) 

dossier (8) 



3698 B-31        25-

02-1832 

Jubstra Klaaske Meines, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

3700 31-A 
04-02-1835 

Jubstra Klaaske Meines, 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) 

6626 487  blz. 17 

07-04-1814 

Jubstra Meine Dirks 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) 

3698 B-31        25-

02-1832 

Jubstra Meine Durks †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

3700 31-B 

04-02-1836 

Jubstra Meine Durks, 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 (6) 

3700 31-C 
10-02-1837 

Jubstra Meine Durks, 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 31-C 

06-02-1839 

Jubstra Meine Durks, 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 (8) 

3698 B-31        25-
02-1832 

Jubstra Sytske Meines, 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) 

6054 63, blz 66, 
70 t/m 77 81 

t/m 86              

27-01-1820 

Juckama van Burmania Rengers Jonkheer Justinus Sjuk Gerrold eigenaar aangrenzend perceel door de hele akte heen---- 
Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van 

voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in 

veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele 
akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus 

Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 ) 

6054 63, blz.32,34, 

36,37, 42, 46, 
48-50, 

Juckama van Burmania Rengers Jonkheer Justinus Sjuk Gerrold eigenaar aangrenzend perceel door de hele akte heen---- 

Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van 
voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in 

veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele 

akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus 
Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 ) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Juckamp P. Lammz. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6402 

 

922-1+6 

09-12-1815 

Juckema Anne Jelles staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld 

bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 

 

859-1+8 

10-10-1815 

Juckema Anne Jelles staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in 
de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Juckers Andries, 587 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Juckers Johannes, 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Juge B’ us  Ant. staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie 

der verenigde regten te St. Jacob  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als 

dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6082 474 
13-05-1822 

Juirsema M. J. Sluiswachter te Munnekezijlen, komt voor in een document door de algemene rekenkamer finaal verevende 
stukken met te uitbetalen bedrag, jaar 1822 (2) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Juites Enne 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Jukema Ane 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) 

6078 95-16 

25-01-1822 

Jukema Ane Jelles te Sexbierum  , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Sexbierum enz. enz. jaar 1822 (2) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Jukkema Ane 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) 

6385 140 
06-07-1814 

Jukkema Ane Jelles te Sexbierum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6089 1194 blz. 30     

23-12-1822 

Jukstra Lammert Jans  , Veenbaas te Haulerwijk 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) 



6251 

 

 

1114 

17-11-1814 

 

Julianus Auke Gosses,  , Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses ,  Julianus Auke Gosses, 

Terpstra Jan Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks  alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de Gemeente 

Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig geval 

onder  enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een 
bedrag naar vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is  dat er 

2 bruggen tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9) 

6252 
 

 

1199 
01-12-1814 

 

Julianus Auke Gosses,  , Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses ,  Julianus Auke Gosses, 
Terpstra Jan Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks  alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de Gemeente 

Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig geval 

onder  enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een 
bedrag naar vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is  dat er 

2 bruggen tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9) 

6251 
 

 

1114 
17-11-1814 

 

Julianus Harmen Gosses ,   , Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses ,  Julianus Auke 
Gosses, Terpstra Jan Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks  alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de 

Gemeente Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig 

geval onder  enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een 
bedrag naar vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is  dat er 

2 bruggen tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9) 

6252 

 

 

1199 

01-12-1814 

 

Julianus Harmen Gosses ,   , Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses ,  Julianus Auke 

Gosses, Terpstra Jan Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks  alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de 

Gemeente Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig 

geval onder  enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een 

bedrag naar vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is  dat er 
2 bruggen tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9) 

5666 13 

05-07-1918 

Julzinga Rooderhaan J. Sluismeester te  Zoutkamp  Agent van de Stoombootmy. Schiermonnikoog met het schip de Pionier en 

Amphibie, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en 
stukken betreffende deze publicaties jaar 1918 Dossier(20) 

6046 357 

24-05-1819 

Jung & Comp. G. G.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de 

maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van 

Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte 

Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn 

huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van 
beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie 

Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan 

Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie 
Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van 

Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., 

Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis 

van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn 

huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en 
de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de 

Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de 

eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg 
Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te 

Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., 

Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & 
Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 

1819 (21) 

6046 357 

24-05-1819 

Jung George Gottlieb---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de 

maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van 
Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 

Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte 

Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn 
huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van 

beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie 

Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan 

Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie 

Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van 

Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., 
Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis 

van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn 

huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en 
de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de 

Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de 
eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg 

Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te 

Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., 
Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & 

Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 

1819 (21) 

6046 357 
24-05-1819 

Jung Jan Christiaan---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de 
maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van 

Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 

Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte 



Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn 

huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van 

beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie 

Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan 
Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie 

Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van 

Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., 
Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis 

van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn 

huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en 
de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de 

Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de 

eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg 
Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te 

Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., 
Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & 

Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 

1819 (21) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Jung Joseph, Ermzeil 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Junge Lucie Anna Maria vrouw van Kijlstra Louis Willem, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten 

(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte 
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Junger? de A. te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Jungius R. J. te Enkhuizen, Medicinale 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) 

6067 

 

143 

16-02-1821 

Jungst O. F.---- 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Jungts Tijmen, 180 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 4>> 

17-09-1839 

Junior T. P. te Wouterswoude 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) 

6257 410-5 

28-04-1815 

Junior Tjetse, 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) 

6078 95-8 
25-01-1822 

Junior Tjietse Pieters  te Wouterswoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Dantumadeel  enz. enz. jaar 1822 (3) 

6100 1215-7 

29-11-1823 

Junior Tjietse Pieters te Wouterswoude ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dantumawoude in 

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

6246 481, 3 
06-06-1814 

Junkes Teunis, 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) 

6851 2-b-A 

18-08-1824 

Junrsma M. J.,---- Fierens S.  Struiving J., Keuchenius…..?,  Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H.,  

Hansum A., Duif W. S.,  Elsenga R.  betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen, jaar 1824 (2) 

6296 31a, 10-12 

30-12-1819 

Jurgens ….? 2e Luitenant Kommandant van de 8e afdeling Infanterie, Detachement Verlofgangers van het 4e Battaillon  

Artillerie krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald aan de Burgemeester van Leeuwarden  fl.5.75 voor ene wagen met 2 

paarden voor de bagage van Leeuwarden naar Heerenveen zijnde een afstand van 5 ¾ uur op 8  September  enz. jaar 1819 (6) 

6096 671 
22-07-1823    

Jurgens Foike    ---- 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) 

6383 57 
02-04-1814 

Jurgens G. te Heerenveen, 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) 

6245 399-5-a 
10-05-1814 

Jurgens Minke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Jurjans Jelle de weduwe 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) 



6262 946-2 

30-09-1815 

Jurjans Lykle 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jurjens A. Weduwe van 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 627-11 

21-06-1815 

Jurjens Abel 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 627-9 
21-06-1815 

Jurjens Age 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) 

6261 878-4 

11-08-1815 

Jurjens Aldert, 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) 

8297  849/6 
25-08-1840 

Jurjens B. H., Handgeschreven brief met handtekening van  B. H. Jurjens Rogge en Tarwe Bakker te Dokkum met een proces 
verbaal , jaar 1840 dossier (22) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Jurjens Cornelis 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 

6282 737-4 
07-07-1817 

Jurjens Douwe, 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Jurjens Freerk 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) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Jurjens Halbe 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) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Jurjens Hein, 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) 

6634  1525 
08-12-1814 

Jurjens Hein, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 

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

6636  148 
8e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Jurjens Idzerd de knecht van Bosma Eize Andries 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) 

8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Jurjens J. te Dragten 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) 

6018 22 
09-01-1817 

Jurjens Jacob---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis enz. met 
de getuigen, Ruiter de Gerbrand Janzen van beroep Mr. Timmerman,  Jurjens Jacob van beroep Landbouwer beide wonende te 

Hollum, Nagtegaal Jan Barends van beroep Mr. Bakker te Hollum, Metz Gerben van beroep Kasteleijn, Wijbrands Simon van 

beroep oud Zeeman beide wonende te Ballum en Molanus G. D. van beroep Ontvanger, Mosterman Leendert Jans van beroep 
Mr. Timmerman beide te Nes wonende, een opmaak van de inventaris van het schip van Adroen Arne Andersen  Kapitein op de 

Twee Gezusters ( gezonken 1816 ) , een hele staat met geborgen zaken van genoemd schip jaar 1817 (8) 

6041 880 
05-12-1818 

Jurjens Jacob ondertekend het document als een der Bergers en Wagenaars-- Koch Johan Antoon van beroep Schipper op het 
Tjalk Schip de Vrouw Maria bij Ameland op 04-10-1818 verder verklaren de Bergers en Wagenaars dat zij ontvangen hebben 

van de strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (4), jaar 1818  

6255 265-7 

13-03-1815 

Jurjens Jan , 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) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Jurjens Jan 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Jurjens Jan, 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) 

6869 28-02-1825 
8-A 

Jurjens Johannes---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland 
komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de 

Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als 

getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig 
verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. 

en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 

1825 (7) 



6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Jurjens Klaas, 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 140-A blz.34 

17-01-1815 

Jurjens Lieuwe Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Blessum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de 

Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden 

(2) dossier (34)  jaar 1815. 

6262 952-11 
28-09-1815 

Jurjens Nanne 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) 

8280 526-1, 33,1 
22-05-1840 

Jurjens P. te Smallingerland 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 Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Jurjens Rinner 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Jurjens Sake de weduwe staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de 

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

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

6627 620 

02-05-1814 

Jurjens 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) 

6267 213 

20-03-1816 

Jurjens Tjipke, Smid te Nijkerk (Fr)  wegens reparatie van Pieken  en Linden van der Jochum Willems wegens vertering enz. , 

de schout van de gemeente Metslawier verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag uitbetalen uit de post onvoorziene uitgaven 

enz. Jaar 1816 (3) 

6407 201 

01-05-1816 

Jurjens Wijtske ----- Sluis van der A. W. (Alle Wytzes) Schout van de Gemeente Lippenhuizen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Vries de Wiebe Joekes te Wijnjeterp oud 18 jaar geboren 

22-01-1797 Lippenhuizenarbeider en zijn request dat hij uit hoofde van Huwelijk Vrijstelling der Nationale Militie enz. dit 
document is ondertekend door de Solliciteur Spoelstra B. tevens wordt genoemd in een huwelijksextract  de vader van Vries de 

Wiebe Joekes en wel Vries de Jolke Berends  en zijn moeder Jurjens Wijtske en  zijn bruid Vries de Jelske Willems 

meerderjarige dochter van Vries de Willem Luitens  en Gerrits Doutzen enz. jaar 1816 (7) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen Huis 

van Arrest 
26-03-1824 

Jurnk ? (of Zurnk?) Grietje, 211 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 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Jurree ? Sophia, 346 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 onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Jurres Joh’s Hendrikus, 474 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) 

8127 1191/3 

150 

30-10-1838 

Jurriaans Amsterdam Zeeman * 26-12-1819 , jaar 1838 

6706 245 

102 

24-08-1821 

Jurriaans Klaas Durgerdam Schipper op een Tjalk jaar 1821 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Jurris Haike, 49 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  

Jurritsma Jacobus wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

8270 289/16  

25-03-1840 

Jurritsma Klaas Jurrits Weidum Schipper (Oosterwierum  enz. blauwe map A.) , jaar 1840 

6830 18-A blz. 34 

21-01-1824 

Jurus Antje 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) 

6000 593 

22-06-1815 

Justitie betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de 

aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4) 

6001 629 
06-07-1815 

Justitie---- Gevangenis aanbesteding van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks 
te eten kregen  want de ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4) 



6838 7-A 

26-03-1824 

Justitie------ Leeuwarden een lijst met de namen van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823 aldaar in de gevangenis zaten 

(Criminelen) en 286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175 mannen en 47 vrouwen, en in het Huis 

van Justitie 67 Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die arbeid hebben verricht (met de soort van 

arbeid en hun ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben ontvangen ca 300 mnanen en 120 
Vrouwennamen (42 jaar 1824 

5995 57 

21-01-1815 

Justitie,---- Gevangenis te Sneek, Aanbesteding voor de leverantie van levensmidelen voor de gevangenid te Sneek,  waaruit 

men ook kan zien wat de gevangenen in die tijd te eten kregen, jaar 1815 (3) 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Justus Andries 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)  

8021 1020-19 

09-08-1837 

Justus Carel Frederik * 04-01-1807 Beijdendorp (Mecklenbrg) Fusieler in het Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de 

Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden 

wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Zeeuw in 1835  enz,  en vervallen van den 
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond 

enz. enz (4) dossier (20) 

6711 248 
07-09-1822 

Jutrijp een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee 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) 

6691 246 
00-00-1819 

Jutrijp Lijst met  naam van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg, Hommerts, 
Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur) 

6631 1066 

02-09-1814 

Jutstra L. J. 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) 

6078 95-33 
25-01-1822 

Jutstra Lammert Jans  Veenbaas te Haulerwijk, hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Oosterwolde enz. enz. jaar 1822 (3) 

6100  1215-30 

29-11-1823 

Jutstra Lammert Jans Erfgezetenen te Haulerwijk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

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

6860 29-A 
30-11-1824 

Jutting  G.  Schipper , jaar 1824 (2) 

6858 25-A 

09-11-1824 

Jutting G---- Hingst Klaas Jans, een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp;  dat hij zig in 1823 in kwaliteit 

heeft gesteld als borg enz. komt ook in voor Jutting G. Schipper te Schellingwoude wonende enz.enz. jaar 1824 (2) 

6860 29-A 
30-11-1824 

Jutting G.  Schipper, die door ziekte zijn goederen niet kan lossen te enz. enz. jaar 1824 (2) 

6683 2 deel 1 

Blz. 8 
04-01-1819 

Jutting L. Predikant te Jisp tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van 

Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge 
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, 

Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2 

Blz. 10 

04-01-1819 

Jutting L. te Jisp 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) 

6858 1-A 
30-10-1824 

Juursema  M. J. Munnikezijl Sluiswachter (, jaar 1824 4) 

6834 13-A 

16-02-1824 

Juursema Albert Cornelis te Muntjezijl het betreft zijn request een aantekening enz. jaar 1824 (2) 

6833 27-A 
12-02-1824 

Juursema Albert Cornelis wonende te Muntjeszijl, een aantekening van een tegen hem gewezen vonnis door de rechtbank van 
Groningen Jaar 1824  (1) 

6864 13-A 

07-01-1825 

Juursema---- 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) 

6079 177 

16-02-1822 

Juursema M. J.  Onderwerp: zijn tractement over 1821 als Sluiswachter bij de Munnekezijlen Jaar 1822 (1) 

6076 917 

26-11-1821 

Juursema M. J. , De Algemeene Rekenkamer heeft aan het Departement enz. zijn declaratie wegens tractement als Sluiswachter 

bij de Munnikezijlen over het derde kwartaal van 1821 ten bedrage van enz. jaar 1821 (1) 

6091 105 
01-02-1823 

Juursema M. J. een declaratie van fl. 37.50  wegens tractement 4e kwartaal 1822  als Sluiswachter, jaar 1823 (2) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 4 

Juursema M. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten 

van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een 
document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Juursema M. J. ofte deszelfs erfgenamen komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een 
voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

6074 697 

14-09-1821 

Juursema M. J. Onderwerp:  Tractement  als Sluiswachter bij de Munnekezijlen  voor het 1e half jaar fl. 75.= en Zijlstra W. D.  

Tractement  als Sluiswachter bij de Molkwerumerzijl  voor het 1e half jaar fl. 35.70 enz. enz. jaar 1821 (2) 

6096 639 
12-07-1823    

Juursema M. J. Sluiswachter bij de Munnikerzijlen een voorlopige vereevening tractement 1e kwartaal van fl. 37.50  enz. ook 
tractement   2e kwartaal jaar 1823 (2) 



6064 

 

805 

11-11-1820 

Juursema M. J. van beroep Sluiswachter te Munnekezijl. Hij ondertekend een brief aan de Gouverneur dat hij sedert het Nieuwe 

Jaar van 1820 als sluiswagter geen Tractement heeft ontvangen na herhaalde verzoeken en dat het nu al 10 november is en 

gezien ik de huur en verdere kosten moet betalen enz. jaar 1820 (1) 

6869 28-02-1825 
1-A 

Juursema M. J. wegens tractement 4e Kwartaal van 1824 met vermelding van bedragen wordt vermeld op een document door 
de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8) 

6055 109 

15-02-1820 

Juursema Marten Jacobs een handgeschreven brief door hem ondertekend waarin: hij vind zich door omstandigheden 

gedwongen  en verplicht om enz. enz. dat hij de post van Sluiswachter bij Munnekezijlen onder Burum in Kollumerland  sinds 

18 jaren heeft bediend  dat hij gedurende die tijd een woning  van Waardt de Klaas Jans heeft gehuurd  en nu verkocht is en hij 
per  12 mei 1820 deze moet verlaten  zonder enig uitzicht op een woning ter plaatse enz. enz. enz. jaar 1820 (1) 

6862 12-A  

18-12-1824 

Juursema Marten Jacobs te Munnekezijlen  een request over huurwaarde, een beschrijvingsbiljet enz. enz. jaar 1824  (14) 

6056 172  
11-03-1820 

Juursema Marten Jacobs van beroep Sluiswachter. Onderwerp; dat er een kamer tegen een billijke huur te Munnikezijl voor 
hem beschikbaar komt enz. jaar 1820 (1) 

6068 

 

250 

31-03-1821 

Juursema Marten Jakobs , in een handgeschreven brief met zijn handtekening vermeld hij dat de functie van  Zijlvester 

waarneemt bij s’ lands Zeesluis te Munnekezijl en hij nog steeds geen beloning heeft ontvangen  enz. enz. jaar 1821 (1) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Juursma Jacob Cornelis, 161 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Juursma Jacob Martens 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op 

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

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Juursma Jacob Martens 407 Burum 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) 

6085 764 

13-08-1822 

Juursma M. J. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 37.50   wegens tractement als Sluiswachter bij de Munnekerzijlen 

enz. jaar 1822 (2) 

6871 15-A 

21-03-1825 

 

Juursma M. J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie 

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

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

6100 1090             
05-11-1823    

Juursma M. J. wegens Tractement van f.l. 33.50  als Sluiswachter te Munnikerzijlen  , hij ontvangt  betaling door de algemene 
rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

8361 

 

433-12 

04-05-1841 

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

Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 
of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van 

Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik 

ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van 
Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. 

Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, 

ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. 
P. C.  enz. jaar 1841 (5) 
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