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8386 949/40 

20-09-1841 

Lina v.d.  G. J. 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) 

5675 1 

17-09-1912 

Lina Wed. J.J. Peters Klaverstraat E. 167 te Bergen op Zoom Schip van een Kermis expl. Carousel à Vapeur het Schip de Lina 

van een Kermisexploitant  Met briefpapier met een afbeelding van het  Stoomcarroussel   Een zeer interessantDossier(27) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 9  

Lind v.d. T., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 

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

6283 1080, 27-28 

15-10-1817 

Lind van ….? Sergeant Kommandant van het 1e Trein Bataillon   de Grietman  over Schoterland   verklaard van hem te hebben 

ontvangen 18 gulden enz. Huisvesting en voeding voor 36 Lotelingen en 5 gulden voor 1 wagen met 2 paardenb voor de bagage 
van hetzelfde Detachament naar Steenwijk enz. 1817 (3) dossier met verklaringen met en zonder naam (34) 

6661 132 

00-00-1817 

Linde de, een brief betreffende het doorbreken van de dijken van de Linde  jaar 1817, (2) 

8120 244 - 1068/18 
29-10-1838 

Linde Epke Jaspers Makkum* 1813 Zeeman van beroep, jaar 1838 

6393 134 

28-02-1815 

Linde ter Roelof Wiebes,  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) 

8280 526-1, 39 
22-05-1840 

Linde v.d. A.  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) 

8210 966/7 en  
881/14 blz.6 

27-08-1839 

Linde v.d. A. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Weststel- 
      lingwerf 

Linde v.d. A. te Slijkenburg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 
(3) Gehele provincie (122) 

6840 36-A  

blz. 50              
22-04-1824 

Linde v.d. E. O. Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

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

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

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Linde v.d. G. J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten 

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

ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Linde v.d. G. J. 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) 

8211 988-3, 40  
Bladzijde 3  

26-09-1839 

Linde v.d. G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 40-2 
19-06-1840 

Linde v.d. G. J. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Linde v.d. G. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke 

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

8280 526-1, 40,3 
22-05-1840 

Linde v.d. G. J. 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) 

6833 14-A, 4 

12-02-1824 

Linde v.d. H.D. 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) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

Linde v.d. J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  

genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden 
der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6830 18-A blz. 22 

21-01-1824 

Linde v.d. Johs. H. 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) 

6422 506          20-

10-1817 

Linde v.d. Roelof Wiebes---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij een Nominative Staat van Manschappen (Fuseliers) waarop 
staan Travaille Sjoerd men weet niet waar hij is, Sloten v. Sicco volgens bericht van zijn vader als Sergeant geplaatst bij de O. I. 

Pioniers,  Linde v.d. Roelof Wiebes en Hindelopen Oeble Wiebes  enz. jaar 1817 (3) 
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8280 517-11, 21 

lijst 1 

19-05-1840 

Linde v.d. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Linde v.d. Sjoerd , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)                                   

6840 36-A  

blz. 50              

22-04-1824 

Linde v.d. Sjoerd Molenaar van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

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

over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6282 737-18 

07-07-1817 

Linde v.d. Sjoerd, Winkelier 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) 

7991 249 Bijl.50/8 
14-01-1837 

Linde v/d Gerrit  G. Makkum van beroep  Schipper, jaar 1837 

6390 32-33-33v- 

38-39 

26-11-1814 

Linde van de Eelke Ottes hij ondertekend samen met nog 12 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 ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee 

eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

9184 155 

03-02-1917 

Linde van de Maatje vrouw van Maaren van Pieter 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) 

9186 244 
05-03-1918 

Linde van de Maatje vrouw van Maaren van Pieter Johannes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche 
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere 

geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

6394 356 
22-04-1815 

Linde van der ….? gewezen officier bij de Lanciers  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) 

6395 460 

17-05-1815 

Linde van der ….?---- Simons G. D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens De Vrijwillige 

Inteekenaren bij de Comp. Jagers te Leeuarden dat Linde van der ….? is vertrokken en dat voorgedragen wordt voor deze 
vacature Meulen van der ….?  2e Luitenant enz. jaar 1815 (1) 

8211 988-3, 39  

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Linde van der A. te Noordwolde 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 Weststellingwerf ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, 

jaar 1839 (7) 

8202 796/5, 264 
05-08-1839 

Linde van der Epke Jaspers Amsterdam Varensgezel, jaar 1839 

8361 428-5 

03-05-1841 

Linde van der Gerrit Sieds---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje 

en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als 

Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu 
bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente 

Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring 

van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7) 

4635 A-1 40 

15-08-1900 

Linde van der Gerrit, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en 

de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

6395 399 

29-04-1815 

Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der 

Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat 
hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers 

te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Linde van der Hendrik 126 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) 

6098 855 

06-09-1823 

Linde van der Hendrik te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  

bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn 

enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

6252 1179-26 

08-11-1813 

Linde van der J. W.  wegens de huur van een kamer te Metslawier, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven kosten van 

bestuur gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van 

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

6043 116 

16-02-1819 

Linde van der Jan Harms, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  

Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4) 

6422 484 

18-10-1817 

Linde van der Korporaal bij het Batt. Nat. Militie No. 4 te Zwolle wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommandant 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6422 473 

07-10-1817 

Linde van der Roelof W. 135 en Joure is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en 

staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie 

ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. 
jaar 1817 (3) 



6418 255-B 

01-06-1817 

Linde van der Roelof W. 135 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

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

6424 629 

24-12-1817 

Linde van der Roelof Wiebes plaatsvervanger voor  Hanja J. J.  wordt vermeld in een document als Deserteur met een 

signalementslijst met 11 kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie 

enz. jaar 1817 (2) 

6422 481B 
07-10-1817 

Linde van der Roelof Wijbes---- 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) 

6854 9-A 
15-09-1824 

Linde van der S. S slager te Bolsward een proces verbaal  wegens het gelacht vee in de slachterij zonder van het schatmerk te 
zijn voorzien jaar 1824 (2) 

6861 44-A 

08-12-1824 

Linde van der S. S.  Vleeschhouwer te Bolsward, een bekeuring wegens geslacht vlees zonder de benodigde papieren enz. jaar 

1824  (3) 

6856 12-A 
13-10-1824 

Linde van der S. S. vleeshouwer een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het slachten van onafgehakt vee 
zonder schatmerk jaar 1824 (3 

9465 Deel 2, 115 

21-04-1846 

Linde van der Taeke te Makkum, Beurt en Veerdienst van Makkum op 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 1866 (8)      

9725 Deel 2  

Blz. 91  

00-00-1890 

Linde van der Tjerk naar West Indie, 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) 

8380 824-8 

21-08-1841 

Linde van Elske Doekes----- Sinnema Petrus Elses Koopman in Koloniale waren, vader van 8 kinderen, en gehuwd met  Linde 

van Elske Doekes een handgeschreven brief  waarin hij solliciteerd voor hem en zijn vrouw  naar de functie van Tolhekwagters 

omdat hij dan met meer gemak zijn brood mogt hebben enz. enz. (er wordt ook in vermeld waar en bij wie een aantal kinderen in 
loondienst zijn enz. jaar 1841 (4) 

9180 264 

06-02-1915 

Lindeboom Cornelis,  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) 

6243 191-16 
06-03-1814 

Lindeboom E.  , 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Lindeboom J.  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) 

9180 420 

05-03-1915 

Lindeboom 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 jaar1915 (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Lindeboom Jelle Jans 260 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) 

6843 20-A 
Bladzijde 7 

21-05-1824 

Lindeboom Pieter ( S. of J.) 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) 

8359 381-16 
19-04-1841 

Lindeboom Pieter Gooitzen wonende te Dragten van beroep Schipper verzoekt met zijn schip de Vrouwe Alida groot  83 tonnen 
moge worden erkend de vereischte te bezitten tot het invoeren van steenkool enz. jaar 1841 (3) 

8280 524-3 

21-05-1840 

Lindeboom Pieter Gooitzens te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en 

Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2) 

9185 1652 
00-12-1917 

Lindedijk (Oude) ----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van 
Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

8187 496/18, 105 

13-05-1839 

Lindegaard N. M. Harlingen Kapitein op de Verwachting, jaar 1839 

8206 657/10 
249 

26-08-1839 

Lindegaard N. M. Harlingen Schipper op de Courier, jaar 1839 

8077 286, 268/16 

17-03-1838 

Lindegaard N. M. Harlingen Schipper op de Jonge Jasper, jaar 1838 

8132 286/57 

03-01-1838 

Lindegaard N. M. Kapitein op het schip de Courier, jaar 1838 

8132 286/56 

03-01-1838 

Lindegaard N. M. van beroep Kapitein op de Courier, jaar 1838 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Lindegaard N. nr. 78 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) 

8092 61, 544/18 

05-06-1838 

Lindegaarg  N. M. Harlingen Schipper op de Couirier, jaar 1838 

8131 1281-9 
27-12-1838 

Lindeman Heineman David , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 04-01-1814 Groningen,  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) 



9187 1787-A 

05-12-1918 

Lindeman Piet, 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) 

9187 1909-7 

31-12-1918 

Lindeman Secretaris een getekend briefje als secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken te Sneek jaar 1918 (1) 

6870 18-03-1825 
11/3-A  

Linden v.d. Hendrik te Minnertsga hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle 
Harlingen jaar 1825 (3) 

6646  918 

28-11-1815 

Linden van ….?---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de 

Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 
Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit 

document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes 

oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, 
Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij 

ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep 

Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer 
bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, 

Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende 

te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12) 

6655  399 blz. 2 

29-08-1816 

Linden van den Heuvel ….? te ’s Gravenhage, ouderling 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 8 

06-02-1824 

Linden van den Heuvel van A. 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 

8211 988-3, 39  

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Linden van der A. te Noordwolde 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 Weststellingwerf ingekomen duplicaat 

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

8372 636-10 

30-06-1841 

Linden van der Cornelis Johannes Carel, Korporaal  4de  regiment  infanterie * 29-10-1819 Mons,  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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Linden van der Dirk Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en 

Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te 

Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

8299  901/12 

09-09-1840 

Linden van der Epke Jaspers,  Handgeschreven brief met handtekening van Epke Jaspers van der Linden wonende p/a de Vries 

Logement de Noordelijke Provincieen in de Enge Kapelsteeg bij de Voorburgwal no. 13. Amsterdam 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Linden van der H. te Minnertsga 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) 

6709 36 deel 2  

 blz. 14 
16-01-1822 

Linden van der H. te Waterland, 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) 

6868 21-02-1825 
7-A 

Linden van der H. van beroep Vleeschhouwer te Bolsward  hij krijgt een transactie aangeboden voor het proces verbaal wegens 
geslacht vee zonder enz. jaar 1825 (3) 

6868 21-02-1825 

7-A 

Linden van der H. van beroep Vleeschhouwer te Bolsward  hij krijgt een transactie aangeboden voor het proces verbaal wegens 

geslacht vee zonder enz. jaar 1825 (3) 

6023 378 
14-06-1817 

Linden van der Hendrikus, Executeur van Barradeel wordt geschikt bevonden om als deurwaarder aangesteld te worden te 
Minnertsga enz. jaar 1817 (1) 

6383 67 

02-04-1814 

Linden van der Homme Doekes, 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) 

6651  199 

04-05-1816 

Linden van der J. te Zutphen 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 enz. der Hervormde 

Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)   

6683 2 deel 2 

Blz. 6 

04-01-1819 

Linden van der J. te Zutphen 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 

Linden van der J. te Zutphen, 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 

Linden van der J. te Zutphen, 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 

Linden van der J. te Zutphen, 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) 



6277 77-c-8 

21-01-1817 

Linden van der Jochum W. 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) 

6267 213 
20-03-1816 

Linden van der Jochum Willems---- Jurjens Tjipke te Nijkerk (Fr)  wegens reparatie van Pieken  en Linden van der Jochum 
Willems wegens vertering enz. , de schout van de gemeente Metslawier wegens kosten verzoekt aan de Gouveneur of hij dit 

mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3) 

6252 1257 

20-12-1814 

Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier  wegens vertering door alle Paerdehouders enz., , 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) 

6251 1121 

15-11-1814 

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) 

6864 21-C 
07-01-1825 

Linden van der Johana Pieters---- Terpstra Folkert Cornelis  geb. 15-01-1785 en gedoopt 7 April 1790 van beroep Tigchelaar 
gehuwd met  Linden van der Johana Pieters, zoon van Folkerts Cornelis en Jans Jetske , , hij heeft zijn verplichtingen  wegens de 

Militie niet voldaan jaar 1825 (5) 

6258 603 

20-06-1815 

Linden van der Jw? Te Metslawier wegens vertering  en huisvesting van Boorsma G. Exercitie leermeester enz. enz., Vermeld 

op de Staat van Begroting  voor onderhoud van gebouwen te Metslawier  en gedane uitgaven enz. enz.   jaar 1815 (2) 

9181  1923 

01-11-1915 

Linden van der Maria Theodora gehuwd met Varenhorst Herman,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land 

van bestemming jaar 1915 (3) 

8199 725-24 
17-07-1839 

Linden van der Nicolaas * 20-01-1808 Ooserhout staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de 
Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij 

regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van 

een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5) 

6421 434 3e 

Bataillon 

18-09-1817 

Linden van der Roelf Wiebes * Langweer 2 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 

met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. 
jaar 1841 (3) 

6864 45-A 

13-01-1825 

Linden van der S. S.  te Bolsward , een procesverbaal van Bekeuring hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 

1825 (4) 

6671 54 deel 2 
blz. 6 

22-01-1818 

Linden van der te Zutphen 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) 

8108 863-12 
01-09-1838 

Linden van der Theodorus, Hoornblazer afd. Grenadiers * 02-10-1801 Dinther,  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) 

9182 639 
19-04-1916 

Linden van der Wouter, Keurmeester te Leeuwarden wordt benoemd als veldwachter i.v.m zijn functie als Keurmeester jaar 
1916 (7) 

6246 492 

28-05-1814 

Linden van der Ynske Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten 

en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. 
jaar 1814 (8) 

6244 331 

21-04-1814 

Linden van der Ynske W. wegens huur aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier 

afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 

1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6656 490 blz. 2 

15-10-1816 

Linden van Frans Godard Aijso Boelens staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel 

der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook 

ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

8112 945-10 
25-09-1838 

Linders Hendrikus , Schutter 3e Bat.Art. Nat. Militie * 01-03-1808 Gastel of Gassel bij Grave,  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) 

8305 1010/17 
12-08-1840 

Lindon Pieter, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 18-06-1814 Puttershoek,  hij wordt vermeld op een Nominative 
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 

Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 

van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  

jaar 1840  (4) 

6287 206-A/7 
19-02-1818 

 

Lindt van ….? Sergeant en Commandant van het Detachement van het depot van het 1e Battaillon 8e afdeling Nationale Militie, 
Een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald twee gulden vijftig cents voor huisvesting en voeding van vijf manschappen in  de 

gemeente Achtkarspelen enz. jaar 1818  (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Lindt van Siemon 184 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) 

9134 1203 

30-08-1883 

Linge van J.  hij was voorgedragen om benoemd te worden als Veldwachter te Buitenpost, maar hij wenst daar geen gebruik van 

te maken enz. jaar 1883 (3) 



9134 1498 

10-11-1883 

Linge van J. ---- Roskam T. , Kleinman A. , Postmus J., Boer de M. L.  en  Linge van J.   het gaat er over dat zij als Veldwachter 

te lang in de gemeente zijn  en dat het wenselijk is dat zij van standplaats verwisselen omdat een te langdurig verblijf in een dorp 

hen te vertrouwelijk met de ingezetenen maakt enz. enz. jaar 1883 (2) 

9921 40 
19-10-1882 

Linge van J., Politiebeambte te Arum 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) 

9134 1189 

29-08-1883 

Linge van Johannes 44 jaar * Winschoten Veldwachter te Wonseradeel enz. hij staat op een lijst  tot benoeming ener 

Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen enz. enz. ook een document van zijn benoeming  jaar 1883 (4) 

6381 136 nr. 342 4e 
kolom 

17-03-1814  

Lingelaar Jan Roels, 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) 

8308 1066-4 

28-10-1840 

Lingen Jacobus---- Lingen van Klaas wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst 

met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 24 juli 1806  zoon van Lingen Jacobus 
(overleden) en Roos de Johanna  enz.  jaar 1840 (3) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Lingen van A. B, te Amsterdam 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Lingen van A. B. 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_24 
20-07-1841 

Lingen van A. B. te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. 
(Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland 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 

Franeker 

Lingen van A. B. te Amsterdam 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 

Lemsterland 

Lingen van A. B. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland 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, 24 
19-06-1840 

Lingen van A. B. te Amsterdam 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 

Lemsterland  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, 34 
19-06-1840 

Lingen van A. B. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente 

Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het 

is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Lingen van A. B. te Amsterdam 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 Lemsterland 

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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Lingen van der  Christiaan 377 is zijn volgnummer en Hasselt zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant 
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 

behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd 

Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Lingen van der Johannis 388 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

8359 373-8 

17-04-1841 

Lingen van Dirk komt voor in een brief van de Staadsraad van Noord-Braband enz. jaar 1841 (3) 

6631  1174 
22-09-1814 

Lingen van Douwe komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd 
van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Lingen van Douwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld 
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6864 26/1-C 

 no. 15  
07-01-1825 

Lingen van Hermanus te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Lingen van J. 509 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) 

8280  517-11, 46  
19-05-1840 

Lingen van J. 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) 

6256 372 
20-04-1815 

Lingen van Jacobus In leven gehuwd met Hee de Maria ---- Hee de Maria weduwe van Lingen van Jacobus wonende in het 
Nieuwe Blauwhuis buiten de Hoekster Poort , Onderwerp:  Ferwerderbrug dat zij over de jaren 1812 en 1813 deze brug heeft 



gepacht en dat de opkomsten van het wippen  deze brug bestaande in het regt van 3 stuivers  voor ieder schip , maar dat de 

gemeente heeft haar geordend geene wipgelden meer te vorderen, en dat zij een bedrag tegoed heeft van de gemeente 

Leeuwarden van f…… enz. enz. jaar 1815 (4) 

6257 472 
23-05-1815 

Lingen van Jacobus in leven gehuwd met---- Hee van Maria weduwe van,  Lingen van Jacobus een antwoord op haar request dat 
een convooy van 12 schepen met graan beladen vrij van Tol zijn in de Sluis en de Brug en voor rekening van het Gouvenerment 

komen, en dat de schippers bij het passeren hun handtekening zullen zetten om dat te wettigen enz. enz. jaar 1815 (3) 

6418 248-C 1e bat  

9e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Lingen van Joh’s * 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) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Lingen van Joh’s, 125 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

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

6418 248-b 1e bat 

4e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Lingen van Johannes 548 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Lingen van Johannes 548 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) 

6418 248-DD  

Depot 
4e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Lingen van Johannes 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Lingen van Johannes, 213 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) 

8341 17/23 

06-01-1841 

Lingen van Joseph   Dossier betreft o.a.  Beschrijvingsbiljet over o.a. Huurwaarde van Joseph van Lingen, Herbergier te 

Leeuwarden   incl. brief met zijn handtekening (15) 

8375 716-3_2c 
22-07-1841 

Lingen van Klaas Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar 
de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8308 1066-4 

28-10-1840 

Lingen van Klaas wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke 

informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 24 juli 1806  zoon van Lingen Jacobus (overleden) en Roos de 

Johanna  enz.  jaar 1840 (3) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Lingen van Klaas, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in 

een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document 

Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans 
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8108 863-12 

01-09-1838 

Lingen van Klaas, Schutter 1ste afdeeling Mobiele Vriesche schutterij * 20-02-1806 Leeuwarden,  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) 

6297 342 

06-07-1820 

Lingen van M., Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen 

mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb 

ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3) 

6871 22-03-1825 
8-C 

Lingenhouwer Matthijs soldaat bij het regiment ligte Dragonders no. 5, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen 
van de ligting van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4) 

6869 02-03-1825 

25-C   

Lingenhouwer Matthijs, Regim. Ligte Dragonders No. 5 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) 

van de ligting van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn 
overgegaan bij de korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Lingsma Kornelis Annes 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Linies Pieter,  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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Linkens Matthijs 242 is zijn volgnummer en Rijerkerk 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) 

8280 517-11, 16 

19-05-1840 

Linkerhand Tjerk wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

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



6034 398 

30-05-1818 

Linkoel T. W. te Harlingen 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) 

6415 51 
04-03-1817 

Linses Edzer---- Goslings O. (Oege), President Burgemeester van Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Linses Edzer op heden alhier is overleden en geboren in 1572 en in 

leeven wonende binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1) 

6419 285 

30-06-1817 

Linssen Winand Theodore * Limburg wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met 

een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun 
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag 

zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun 

functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 
(3) 

6034 398 

30-05-1818 

Linstra Gerrit te Stiens 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 

Linstra Gerrit, 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) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Linstra J. C. 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) 

8376 

 

740/19 

29-07-1841 

Linstra jan te Harlingen , Strandvonder deeld mede dat er bij hem is aangebracht een scheepszwaard enz. enz. jaar 1841 (2) 

9134 885 

19-06-1883 

Lint J. J.---- Stapert Meile , Veldwachter,m  hij heeft een collecte gedaan voor  fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de 

gewapende dienst, maar door de geringe opbrengst van 2 halve centen is het vermoeden opgekomen dat deze veldwachter het 
zaakje oplichte, hij was geweest bij Wassenaar P. A. te Oude Bildtzijl (thans te Marssum) en later bij Lint J. J. en Schut J. A. te 

Nieuwe Bildtzijl maar die hadden niets gegeven volgens hem enz. enz. jaar 1883  (4) 

6678 320 + 321 Lint J., … Janke van Hallum weduwe van J. Lint betreft berekening van haar nalatenschap jaar 1818 (2) 

8384 920-20 
17-09-1841 

Lint van Fredericus * Den Haag 10-09-1809, 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) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Linteloo Theodoor * 28-07-1802 Grave , Fuselier 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 Oost Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos 

enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6281 583- 37 
05-06-1817 

Linthorst Pieter Remmerts, Wagenmaker, 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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Linting Fokke,  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) 

6830 1-C 

14-01-1824 

Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling 

Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de 
Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden en ondertekenen een akte van 

bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. 

Jaar 1824 (5) 

9181 1751 
06-10-1915 

Linting Meindert,  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) 

9184 839 

03-07-1917 

Linting Meindert, 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 1475 
05-10-1918 

Linting Meindert, 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 1114 

07-08-1918 

Linting 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) 

6834 13-A 
18-02-1824 

Lintlo Wijbe Wijbes van beroep Veenbaas te Follega een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een  een 
proces verbaal wegens verzuimde aangifte van het regt van patent voor een enz. jaar 1824 (4) 

3698 B-46, 10 

15-03-1832 

Lintstrom Hielke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (2) 

3698 B-48 

22-03-1831 

Lintworm Hendrikjen Hielkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1831 (2) 

3701 42-C      

08-02-1839 

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  te Veenhuizen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz. jaar 1839 (6) 

3700 42-A 
03-02-1835 

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje vader onbekend, 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 42-B 
05-02-1836 

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje, 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 42-C 
04-02-1837 

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje, 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 (6) 



3701 1-C 

blz. 5 

01-03-1839 

Lintworm Hielke te Wijmbritseradeel, 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-42 

14-02-1832 

Lintworm Hielke zoon van Hendrikje Hielkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse 

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

3698 B-48 
22-03-1831 

Lintworm Hielke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1831 (2) 

8280 517-11,  
34-35, 40 

19-05-1840 

Linzes B. 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 Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

6632 1262,  

3e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Linzes Eize, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6057 242-a 

05-04-1820 

Lioessens,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

9185 1652 

00-12-1917 

Lioessenserpolder----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van 

Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

8309 

 

1112-15 

10-11-1840 

Lion J. J. of I. J.  zonder beroep ten huize van zijn vader wonende, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, dat 

na ene twee jarige studie in de Heelkunde is hij door verschillende omstandigheden genoodzaakt deze studie vaarwel te zeggen  
en heeft behoefte aan een bepaalde werkkring en verzoekt dan ook enz. jaar 1840 (4) 

8383 887/11 

08-09-1841 

Lion J. L.  onderwijzer en translateur te Leeuwarden verzoekt om een lening uit de Rijksas van fl. 500 en de beslissing jaar 1841 

(2) 

6056 193 
18-03-1820 

Lions aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 
Noord Braband jaar 1820 (2) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Lioocma? H. B. te Rijperkerk 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Lipma D. C. 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Lipma J. C. 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) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Lippe van der Levi Hartog 6e Bataillon infanterie  * geen vermeld. ,  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) 

6057 244 
05-04-1820 

Lippenhuizen, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 
en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6271 602 -5 

18-06-1816 

Lippens F. T. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , 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. met inwoners van Spannum (20), 

Edens (9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Lippens J. F. de weduwe 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) 

9182 284 

09-02-1916 

Lippes Bernardus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6661 137 blz. 7 

19-03-1817 

Lippes Harmen 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) 

6661 137 blz. 7 

19-03-1817 

Lippes Hendrik 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Lippes Karel,  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) 

6381 136 nr. 128 
17-03-1814  

Lippink Hendrik Franzes te Joure, 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) 

6020 178 
24-03-1817 

Lipranu In. B’ te staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie 
der verenigde regten te Leeuwarden  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) 

6424 584 

02-12-1817 

Lipstra A. J. 18 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) 

8257 74/14 

43-48  
21-01-1840 

Lipstra Hilbrand Baukes 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) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Lis Hendrik, 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) 

6630  1017B blz. 4 

22-08-1814 

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

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

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

6630  1017A blz. 4 

22-08-1814 

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

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

(5) totaal dossier (22) 

6645  896 

08-11-1815 

Lissa M. te Middelburg 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) 

6036 479 

07-07-1818 

Lisse van der Pierre Joseph .---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad 

van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

6300 146 
15-03-1822 

Lisseren van Andries---- Lisseren van Tetje, geboren te Leeuwarden 20-11-1772  zig noemende de dochter van wijlen Lisseren 
van Andries en wijlen Gunterman Sybrechtse, zij is door de Stad Zutphen derwaarts gezonden , maar na onderzoek is gebleken 

dat zij is geboren 24-11-1776 te Leeuwarden  en dat zij nog geen 2 jaar oud zijnde met haar ouders naar het Heerenveen is gaan 

wonen (er zijn bezwaren gekomen van de gedeputeerde staten van Noord Holland wegens haar opneming in het 
Bedelaarsgesticht te Hoorn maar de Gemeente Leewarden weigerd daar voor te betalen enz. enz. enz. jaar 1822 (3) 

6300 146 

15-03-1822 

Lisseren van Tetje, geboren te Leeuwarden 20-11-1772  zig noemende de dochter van wijlen Lisseren van Andries en wijlen 

Gunterman Sybrechtse, zij is door de Stad Zutphen derwaarts gezonden , maar na onderzoek is gebleken dat zij is geboren 24-
11-1776 te Leeuwarden  en dat zij nog geen 2 jaar oud zijnde met haar ouders naar het Heerenveen is gaan wonen (er zijn 

bezwaren gekomen van de gedeputeerde staten van Noord Holland wegens haar opneming in het Bedelaarsgesticht te Hoorn 

maar de Gemeente Leewarden weigerd daar voor te betalen enz. enz. enz. jaar 1822 (3) 

8376 744/8 
30-07-1841 

List van der Matthijs * Groesbeek, 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) 

5667 17 
11-07-1879 

Lit Nicolaas Willem Architect Geeft een Borgstelling (Notariele akte)  af Aan Spaanstra Bowinus Jans en Kooistra Bouwe 
Boukes Dossier (5) 

5667 Jaar 1879 

akte 13 

Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen wonende enz. enz. waarbij 

aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen  en aan Kooistra Bouwe Boukes, Schipper en Koopman 

wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene Schroefstoombootdienst Dragten-
Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen) jar 1879 (4) 

6038 716 

24-09-1818 

Lit van H---- Moerman Pieter Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne 

Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren 
en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden 

zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3) 

6028 827 
20-11-1817 

Lit van H 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 den Briel de heer Lit van 

H. te Geervliet  Jaar 1817 (3) 

6020 139 

04-03-1817 

Lit van H. ---- 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 Den Briel de heer Lit 

van H.  enz. jaar 1817 (3) 

6032 201 
24-03-1818 

Lit van H. Hij is Rentmeester van de Domeinen , De raad en Rekenkamer der domeinen als zijner Majesteits besluit enz. enz.  
jaar 1818 (3) 

6040 837 

17-11-1818 

Lit van H.---- Qualm Simon, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de 

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

de heer Lit van H. jaar 1818 (3) 

6032 201 

24-03-1818 

Lit van H. te Geervliet Rentmeester der Domeinen van Den Briel,  Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der 

domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te 

kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6038 650 
02-09-1818 

Lit van H., Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 
Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, 

dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester 

der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3) 

6675 198 

10-05-1818 

Lith van Abrah. Joseph te Heerenveen staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook 

hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

8112 945-10 

25-09-1838 

Lith van Wallerus, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 02-06-1806 Berlicum,  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) 

6414 27 
15-01-1817 

Litz Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des 
extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 



guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 

renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 

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

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 
getekend is. jaar 1817 (5) 

6425 22 

10-01-1818 

Liver Thomas wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van 

weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht 

gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 

legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3) 

6243 191-15 
06-03-1814 

Livy Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke 

zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  

enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Ljibbes Gosse, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Ljibbes Lijkle, 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) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Lloyd O. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 

Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Lo van Matheus, 199 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) 

6675 199 

07-05-1818 

Lobau ….?  Graaf van, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf 

op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 

namen ook diverse met signalement beschrijving) in een aparte brief staat dat hij voor als nog is toegestaan hier te landen te 
mogen verblijven enz. jaar 1818 (5)   

6646 940 

07-12-1815 

Lobbes Jantje weduwe van Schellinger Pieter Foppes het betreft een questie tusschen Partijen Armbezorgers der Doopsgezinden 

te Hindelopen en  de Burgemeester van dezelfde stad of voornoemde als nog al of niet ledemaat is bij de Doopsgezinden enz. 
jaar 1815 (3) 

6641  637 

28-07-1815 

Lobrij N. Predikant, Wielinga van Scheltinga E. E. Ouderling en  Brouwer J. Diaken van de Gecommitteerde Kerkenraad van de 

Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden ondertekeneneen brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Heer 

Bolman Hajonides tot Diaken is verkozen maar deze bedankt voor deze post omdat hij reeds Bekkenvoogd Schutter-Officier 
onder de Schutterij enz. is en wij ons dus over deze weigering beklagen enz. jaar 1815 (3) 

6671 54 deel 2 

blz. 3 
22-01-1818 

Lobrij N. President Provinciaal Kerkbestuur van Vriesland en Predikant Classis van Leeuwarden wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 14 
22-01-1818 

Lobrij N. te Leeuwarden Praeses Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat 

de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk 

in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

3588 64 t/m/ 68 
07-02-1853 

Lobry Jan Herman Antony te Amsterdam---- Tammes Dirk te  Sijbrandahuis onder Birdaard  en Lobry Jan Herman Antony te 
Amsterdam verzoeken te mogen aanleggen een geregelde schroefbootdienst tussen Leeuwarden en Dockum jaar 1853 (25) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 
06-02-1824 

Lobry L. M. te Zwammerdam, 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 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Lobry N. te Leeuwarden  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) 

6671 54 blz. 5 

22-01-1818 

Lobry N. te Leeuwarden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 



6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Lobry N. voor Vriesland, 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  President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8373 673/21 
09-07-1841 

Lochenaar Haux van der Carel------ Haux van der Carel Lochenaar Inslag van Turf te Hallum en wel 1000 tonnen turf voor zijn 
Jenever Stokerij te Hallum onder vrijdom van accijns enz. enz. jaar 1841 (3) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Locher Roel Teijes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het 

Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Lochlinger Johan  Josephs * 03-01-1790 Solingen Kannonnier in het Oost Indisch leger artillerie, 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 Oost Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en 

eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) 
dossier (20) 

6070 424-18         

25-05-1821 

Lochnaar C. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Lochnaar C. C.  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 

Lochnaar C. 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 

Lochnaar C. 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) 

6260 796 
10-08-1815 

Lochnaar C. C. Gemeente Ontvanger van St. Anna Parochie, hij ondertekend een ambtelijk briefje jaar 1815 (1) 

6855 4-A 

04-10-1824 

Lochnaar C. C.----- Schultinga Oosterbaan Allard te St. Annaparochie een request in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening aan de koning,  dat hij van zijn schoonvader Lochnaar C. C. heeft vernomen dat de post van ontvanger vrij komt 

enz. enz. met een staat van dienst en het besluit op zijn verzoek en een pamflet van het koninkrijk der Nederlanden  met zijn 
benoeming en dat hij volmacht heeft enz. jaar 1824 (17) 

6072 581 

17-07-1821 

Lochnaar C. C. te Anna Parochie staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

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

Lochnaar C. C. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 
Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

6034 398 
30-05-1818 

Lochnaar C. C. te Sint Annaparochie 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) 

6852 26-A 

25-08-1824 

Lochnaar C. C. te St. Anna Parochie hij verzoekt om ontslag uit rijksdienst en zijn schoonzoon Scheltinga van Oosterbaan  A, 

stelt hij voor, om zijn plaats in te nemen. Jaar 1824 (3) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Lochnaar C. 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) 

6008 82 blz. 4        
03-02-1816 

Lochnaar Ch. Carelstaat 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) 

6871 21-03-1825 

7-A 

Lochnaar Christ’n Carel te Sint Anna Parochie, wordt vermeld op de staat van Ambtenaren en weduwen van Ambtenaren 

behorende onder het departement der ontvangsten enz. betreffende pensioenen. Met beroep, tractement tijd van dienst enz. totaal 
8 kolommen info. jaar 1825 (5) 

6833 9-A blz. 4 

09-02-1824 

Lochnaar Christiaan Carel te St. Anna Parochie, 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) 

6869 01-03-1825 

4-A 

Lochnaar Christiaan Carel wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de administratie der Directe Belastingen 

In en Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante functie in de gemeente, met 7 kolommen info o.a. 
geboortedatum en plaats enz. enz. jaar 1825 (6) 

6099 1066 

31-10-1823 

Lochnaar Christiaan Carel, 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) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Lochnaar te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. 

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

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

6100 1087 

04-11-1823 

Lochnaer Christ. Carel Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 

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

8364 498/10, 7 

21-05-1841 

Lochner Christiaan C. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna 

Parochie 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) 

5996 151-a   

1e rij namen 

20-02-1815 

Lochuaa? Christiaan Carel hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

8280 517-11, 21 

lijst 1 

19-05-1840 

Loddema 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 Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

6382 123 

04-04-1814 

Lodekerken J. H., de Majoor Kruseman P. J. N. Commanderende den regtervleugel der Berenningstroepen voor Delfzijl, schrijft 

en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland, dat voornoemde niet in de termen valt van de militie 
enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Lodema Harmannus, 456 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) 

5982 1777 

24-12-1813 

Lodema Johannas---- Haisma  T. (Tjalling) Maire van Bergum gesterkt met Sminia van Jotse Vrederegter van Bergum enz. ons 

begevende naar het verlaten kantoor van Missing Leopold voorheen Registrateur en debiteant der zegels voor het Fransche 
Keizerrijk enz.  gehouden ten huize van Lodema Johannas (Rentenier) enz. en van welke gezegelde papieren wij enz. jaar 1813 

(4) 

8204 829/20, 264 
Blz. 6v 

12-08-1839 

Lodenstein Jannes Harms 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) 

8363 468/11 

00-00-1841 

Lodeweges ,Theunis gedetineerd te Leeuwarden, wordt genoemd Zwolle en Markelo. Jaar 1841 (1) 

5674 56 

30-08-1910 

Lodewijk B.  ---- Kalma A. en Bruinsma D. C.  en Lodewijk B.  te Franeker verzoeken in een handgeschreven en door hen 

ondertekende brief om een vergunning voor Motorboot genaamd “De Tijd II” de Provinciale wateren  en de Stadsgracht van 

Franeker te mogen bevaren  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag  en de vergunning (rose) aanwezig enz.  
jaar 1910  (8) 

5675 26 

12-03-1914 

Lodewijk B. Aardappelhandelaar te Oosterbierum,  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) verzoekt hij 

om te mogen varen met zijn motorboot de “Oosterburum “als aanvulling op zijn vergunning  aan de andere kant van Dokkum 

om zoo in Oostdongeradeel te komen enz. enz. ook wordt genoemd het schip van Wieringa P. te Sneek omdat deze afmetingen 
gelijk zijn enz. enz. jaar 1914 (7) 

5674 49 

28-04-1910 

Lodewijk B.---- Kalma A. en Lodewijk B. verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief  om een 

vergunning voor hun motorschip “De Tijd” varende de Beurt van Harlingen op Franeker  dat zij d.d. 4 en 5 mei naar Wijnjeterp 
moeten varen  teneinde de weledele heer Dr. de Vries te brengen naar Franeker  enz. enz. en verdere correspondentie betreffende 

deze aanvraag enz.  jaar 1910  (6) 

5664 162, 5 

27-02-1917 

Lodewijk B. Oosterbierum Schip de Oosterbierum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 5 

28-02-1918 

Lodewijk B. Oosterbierum Schip de Oosterbierum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

9725 Deel 2  

25-10-1890 

Lodewijk H.  Kapitein op de Ariel 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) 

5673 

 

146 

28-09-1899 

Lodewijk M. te Franeker en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een 

allen een brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te 
trekken aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., 

Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., 

Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te 
Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6) 

9183 881 

26-05-1916 

Lodewijk Rein Arnhem Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf (3) 

6424 609 
10-12-1817 

Lodewijks Andeneus 26 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) 

8257  61/8 

15-01-1840 

Lodewijks Derk 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) 

8375 716-3_1H 
22-07-1841 

Lodewijks Dirk 15-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document 
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

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

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

3700 19-A 

26-01-1835 

Lodewijks Dirk kind van vader onbekend en moeder Lodewijks Jezel, 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 19-A 
26-01-1835 

Lodewijks Gerrit kind van vader onbekend en moeder Lodewijks Jezel, 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) 

6243 191-24? 
06-03-1814 

Lodewijks Jan, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 
Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  

genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden 

der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

3700 19-A 

26-01-1835 

Lodewijks Jezel, 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) 

9181 

 

2196 

20-12-1915 

Lodewijks R. te Zeist hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot slootdemping te 

Blesdijke op een perceel wat zijn eigendom is,   met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (10) 

6680 418 blz. 8 

07-10-1818  

Lodewyckx P. A. te Antwerpen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 

bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, 
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 



6681 476 

00-00-1818 

Loeberts Trijntje,   Tammes Take geboren te Morra overleden 1808 en  gehuwd met Trijntje Loeberts Onderwerp Armvoogden 

te Morra jaar 1818 (4)  

9126 1677 

18-11-1879 

Loeff van der R. E. (Rudolf Ebels) zijn benoeming als  Burgemeester van Ooststellingwerf en zijn beediging, ook een 

ontslagbewijs als Burgemeester van Delfzijl jaar 1879 (3) 

9180 420 
05-03-1915 

Loek 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 1915 (3) 

6643  753 

5e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Loek Jacob 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Loekes Teunis 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) 

8385 929/27 
20-09-1841 

Loen F. H.----- Loen H. E. Sluiswachter te Schoterzijl ,   verzoekt dan ook in een handgeschreven brief met zijn handtekening  
dat zijn zoon  Loen F. H. arbeider, 24 jaar,  gehuwd  geplaats kan worden ala Tolgaarder aan een Nieuwe straatweg enz. jaar 

1841 (1) 

8385 929/27 
20-09-1841 

Loen H. E. Sluiswachter te Schoterzijl ,   verzoekt dan ook in een handgeschreven brief met zijn handtekening  dat zijn zoon  
Loen F. H. arbeider, 24 jaar,  gehuwd  geplaats kan worden ala Tolgaarder aan een Nieuwe straatweg enz. jaar 1841 (1) 

8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Loen H. E. 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) 

6277 87 

29-01-1817   

Loen Hendrik Everts hij wordt benoemd als Gaarder bij de Molen bij Schoterzijl  op een honorarium van  50 – 75 guldens En 

door voorts alle de Veldwachters Policie bedienden te Gelasten om tevens tegen alle overtredingen en fraudes van de Molenaars 
te waken enz  enz. jaar 1817 (2) 

6243 245 

10-03-1814 

Loen van F. wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6042  4 
04-01-1819 

Loenen (Utrecht)---- Krook L, een brief van de minister van Waterstaat  aan de Gouveneur van Friesland over de Frauduleusen 
Aannemer Krook L, woonachtig te Loenen (Utrecht) en dat er maatregelen genomen moeten worden  wegens de door hem 

gemaakte fraude wegens het plaatsen van een houten brug  nabij Baambrugge   enz. enz. jaar 1819 (4) 

6000 569 blz. 1 

14-06-1815 

Loenen van Bernardus, staat vermeld in een document betreffende dat er thans geen Rector te Joure exissteerd en dus deze plaats 

vacant is en voornoemde de laatste is geweest en het laatste tractement is ontvangen in 1809 enz. jaar 1815 (1) 

6709 36 deel 1 

blz. 6 

16-01-1822 

Loenen van I. J. te Harderwijk 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) 

6867 09-02-1825 
14-A 

Loenen van J. G.  zij request om geemployeerd te worden bij de administratie der belastingen enz. en een bericht van de schout 
van Bierum dat op de jongeling niets aan te merken is enz. jaar 1825 (2) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 

06-02-1824 

Loenen van J. J. te Harderwijk, 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 

Loenen van J. J. te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

8 
16-01-1822 

Loenen van J. J. te Harderwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6671 54 deel 2 

blz. 19 

22-01-1818 

Loenen van J. te Ruinerwold Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Loenen van J. te Ruinerwold, 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) 

6863 43-A  

23-12-1824 

Loenen van Jan Gerard, 25 jaar geb. Lemmer wonende te Birum Groningen,  2 maal een  handgeschreven brief van hem met 

zijn handtekening, hij soliciteerd naar de functie van ambtenaar bij de belastingen enz. enz. jaar 1824 (5) 

6066 
 

37 
16-01-1821 

Loenen van Lucas Lubbardus  is beroepen aan  Goingarijp en de Broek, hij was kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur te 
Drente jaar 1821 (1) 

6390 32-33-33v-38-

39 
26-11-1814 

Loenga Pijter Pijters, Corporaal hij ondertekend samen met nog 12 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 ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee 
eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Loenhout van Antonie,  Flankeur 7e afdeeling infanterie * 30-09-1814 Halsteren,  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) 

6046 313 
06-05-1819 

Loens Johannes Jacobus----  Gomes Ary J. , Laatschipper  een strandvondst aangebracht te Makkum een opgevist fust Madera 
wijn bij de Rode ton op de Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis Winsemius Petrus en Rijk Nicolaas alle 

drie ambtenaren bij de in en uitgaande regten en Breebaard Abraham Samuel Commies te voet bij de accijnsen alle te Makkum 

gestationeerd enz. jaar 1819 (4) 

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

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

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

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

6044 149 

08-03-1819 

Loesing Peter, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en 

Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4) 

6036 479 
07-07-1818 

Loesing Pieter Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 
Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A. Beetsterzwaag ,  jaar  

1818 (3) 

6013 399 

08-07-1816 

Loeven Jan geb. ’ s Heerenberg, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke 

zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4) 

5995 37 

14-01-1815 

Loevettein, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in 

gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld 

is. Jaar 1815  (12) 

6645  896 
08-11-1815 

Loewe A. 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 Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. 

jaar 1815 (4) 

8381 841/13 
26-08-1841 

Loewenstamm Levy Abraham  geb. te Emden wonende te Leeuwarden verzoekt om Naturalisatie 
Jaar 1841 (2) 

6645  896 

08-11-1815 

Loewestein M. M. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te 

voornoemd enz. jaar 1815 (4) 

6250 947 

08-10-1814 

Loff J. Jacobs   ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request 

betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op 

Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske 
en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker 

S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening 

waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe 
Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Loffens Joannes Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Grave. Flankeur 11-10-1836 Overleden te Fort de Kock,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

8201 785/9 
Bladzijde 1 

07-05-1839 

Lofgren F. H. Kapitein van Manilla naar Hamburg met het schip de Reform 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) 

6833 14-A, 11 
12-02-1824 

Lofra 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) 

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Lofvers A. te Middelstum Predikant Classis van Middelstum 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. 17 

22-01-1818 

Lofvers A. te Middelstum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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. 18 

04-01-1819 

Lofvers A. te Middelstum 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) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Lofvers A. te Noordwolde, 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) 

9134 1041 

27-07-1883 

Logement het Posthuis---- Heerenveen, Onderwerp: het aanleggen van zinkputten langs de  Rijksstraatweg van het Logement 

het Posthuis tot aan het huis van den Notaris Boschloo en dat  deze gevaarlijk en hinderlijk daar liggen in de weg en het 
regenwater enz. enz.  ook aanwezig een getekende kaart van de situatie met alle gebouwen (O.a. het Gemeenthuis) ingetekend 

aan dat stuk straat jaar 1883 (12) 

6680 418 blz. 3 
07-10-1818  

Logger J. te Leyden, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 
in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 

bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6089 1186         21-

12-1822 

Lognaar C. C. ,  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) 

6380 13 

nr. v.a.20 
29-01-1814 

Lohman ….? Reitsma Steven Joh’s te Bozum, 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) 

6380 13    

29-01-1814 

Lohman ….?---- Rijk van Jurjen Gerbens, 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) 



6100  1215-46 en 47 

29-11-1823 

Lohman C. F.  te Workum hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is 

gegeven van betaling van  de 4 eerste grondslagen  van het leeg staande huis in wijk D no. 18 en  en van het Schoorsteengeld 

van de Stalling wijk D no. 15  voorts dat hij als Kastelein zijne dienstbode enz. enz. jaar 1823 (4) 

6394 287 
12-04-1815 

Lohman C. F. Capitein der Stedelijke Schutterij van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de 
Stedelijke Schutterij den 4e dezer in de handen van de President Burgemeester de Eed hebben afgelegd  enz. jaar 1815 (2) 

6633  1427 

14-11-1814 

Lohman C. F. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum met 

bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige 

tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1) 

6277 30-10 

09-01-1817 

Lohman C. F. 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) 

6386 75 
15-08-1814 

Lohman Christiaan  F. ---- Everts Arend en Kingma Robijn Jans door de schutters in plaats van voornoemde 2 met meerderheid 
van stemmen  benoemd zijn Fempe (Tempe?) Gauke Sikkes tot 1e Luitenant en  Lohman Christiaan F. Tot eerste 2e Luitenant 

bij de stedelijke schutterij en dat enz. enz. jaar 1814 (1) 

6387 
 

82               
14-09-1814 

Lohman Christiaan Frederik . Leerlooijer te Workum, schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat dat 
hij ingevolge acte van aanstelling gepasseert te Parijs benoemd is tot Kapitein der nationale Garde 1e Comp. Jagers 2e Cohorte 

van het Departement Vriesland en in actieven dienst 19 weken aaneen voor Delfzijl is geweest enz. en hij nu tot 1e Luitenant is 

benoemd en daar geen genoegen enz. enz. jaar 1814 (2) 

6632  

 

  

1316 lijst 1_L. 

22-10-1814 

Lohman F. C. 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) 

6388 14 

29-09-1814 

Lohman F.---- Tenijoe? Gauke Sikkes en Lohman F. zij zijn van de functie 1e en 2e Luitenant ontslagen komt ook in voor 

Coopmans Hibbe en Hoekema Sjoerd Jacob en Kingma Gerben Jans en Losman Christiaan Fredrik die allemaal met hun functie 
benoemd worden enz. jaar 1814 (1) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Lohman H. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede 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) 

9191 1109 
08-09-1920 

Lohman J. B. (Johan Bothenius) mr. Per 1-9-1920 ontslag als Burgemeester in Tietjerksteradeel omdat hij naar Assen gaat jaar 
1920 (1) 

6277 30-3 

09-01-1817 

Lohman Jan Jacobus 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) 

6399 803 

26-09-1815 

Lohman L.---- Overveldt van S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjebbes Tjebbe Klaas Koopman te Hindelopen, 

Lohman L. Koopman te Workum, Schaaff Nicolaas Koopman te Joure, Scheltema Jacobus  te Franeker, Schaap Bote Koopman 
te Sneek, Orij Nicolaas te Leeuwarden  als geweezene Officieren bij de voormalige Nationale Gardes dat zij door de gemeenen 

van Genoemde Gard3es welke in de maand enz.  worden lastig gevallen met onnodige verzoeken enz. jaar 1815 (2) 

6683 2 deel 1 
Blz. 11 

04-01-1819 

Lohman R. (Mr.) Ouderling te Groningen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen 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. 17 
04-01-1819 

Lohman R. (Mr.) te Groningen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 

19 

16-01-1822 

Lohman R. (Mr.) te Groningen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6648 66 blz. 3 
14-02-1816 

Lohman R. Mr. te Groningen Ouderling, 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 
06-02-1824 

Lohman R. te Groningen, 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. 19 

06-02-1824 

Lohman R. te Groningen, 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. 13 

16-01-1822 

Lohmans R. Groningen, 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) 

6677 316  

22-07-1818 

Lohof J. de Weduwe, Renteniersche, Huis 86, 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) 



6389 4 

28-10-1814 

Loienga 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) 

6378 19 

06-12-1813 

Loijenga Anne Greelts---- 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) 

6081 413 

23-04-1822 

Loijenga Auke Gerrits en Veldman Klaas B. en Munniks Hendrik Onderwerp Grondbelasting onbebouwde eigendommen  , 

Herbelasting enz. enz. jaar 1822 (2) 

6631 1151 
07-09-1814 

Loijenga Joh. ‘s is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder 
zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens 

der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8) 

6418 248-A  
 6e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Loijenga Lammert Geerts 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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Loijenga Lammert Greels 813 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) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Loijenga R. F.  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 )    

8093 565/6 

11-07-1838 

Loijens Jan Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Aalst. Korporaal14-11-1836 Overleden te Soerakarta,  (3) totaal dossier van 

alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Loijinga Frederik 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)  

8211 988-3, 38  
26-09-1839 

Loijinga R. F. 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_38 

20-07-1841 

Loijinga R. F. 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Loir Fredrik Josephus * 22-07-1802 Bergen op Zoom;   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) 

6680 418 blz. 1 

07-10-1818  

Loix F. L. te Stratum, 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Lojenga B. F. 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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Lojenga de R. F. 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lojenga Evert, 15 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) 

6058 386 

29-05-1820 

Lojenga J. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6046 364 

26-05-1819 

Lojenga J. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met 

het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

8285 615-2, 23,2 
19-06-1840 

Lojenga J. te Lekkum 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) 

6021 203 

05-04-1817 

Lojenga J. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 

Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor 
uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

8214  1036/23 

10-10-1839 

Lojenga Jan Ypes 26, 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) 



6626 487  blz. 4  

07-04-1814 

Lojenga Johannes Wiebes 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) 

8359 372-14 
16-04-1841 

Lojenga ook Loyinga Wiebe Jans Koopman wonende te Oldeboorn 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 (17) 

8377 763/7 

05-08-1841 

Lojenga R. F. Betaling wegens zijn leverantie van Steenkolen aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Lojenga R. F. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

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

8285 615-2,  
25, 1, 2, 4 

19-06-1840 

Lojenga R. F. 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, 11- 2 

19-06-1840 

Lojenga R. F. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

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

in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Lojenga R. F. 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) 

8356 308-11 

30-03-1841 

Lojenga R. F. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van 

Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het 

Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde 
goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6) 

6070 414 

22-05-1821 

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

Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals 
voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Lojenga te Leeuwarden  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman 

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

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

8211 988-3, 9 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

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

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Lojenga 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_25b 

20-07-1841 

Lojenga 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 7() 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Lojenga 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Lojenga 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) 

8359 372/14 

16-04-1841 

Lojenga Wiebe J Koopman te Leeuwarden. Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief 

met zijn handtekening, jaar 1841 (19) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 35-v 

17-07-1839 

Lojenga Wijbe Jans te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 

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

8359 372-14 
16-04-1841 

Lojenga Wijbe Jans van beroep Koopman te Oldeboorn 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 (19) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Lojinga W. te Utingeradeel 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 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Lok Adrianus 189 is zijn volgnummer en Bodegraven 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Lok Albartus , 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) 

8257  69/20, 3 
nummer 77 

20-01-1840 

Lok Hendrik Pieters 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) 



6668 380 blz. 5 

04-10- 1817 

Lok J. P. 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 J. H. Dijkhuizen 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) 

5675 88 
16-11-1916 

Lok J.---- Wal v.d. Gebr. W &  J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een schip met 
motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J. daarvoor dan 

ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt briefhoofd van  

de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche palen en ook de Coop 
Landb. Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer Terpstra Johannes J. 

die een steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7) 

6273 803-6 

17-09-1816 

Lok Jacob Pieters 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) 

6834 41-A-3 

23-02-1824 

Lok Jacob te Oudehaske te Oudehaske betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5) 

8007 712, 205 
15-07-1837 

Lok Jan Kampen van beroep  Schipper, jaar 1837 

6830 31-A 3 

20-01-1824 

Lok, Jacob te Oudehaske, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen  Jaar 1824 (2) 

6709 36 deel 2  blz. 
24 

16-01-1822 

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

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

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 
dossier (43) 

6671 54 deel 2 

blz. 5 

22-01-1818 

Loke J. J. Mr. te Brussel 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 5 

04-01-1819 

Loke J. J. te Brussel 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 20 

22-01-1818 

Loke Mr. J. J. te Brussel lid van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. 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) 

8350 170-5 

18-02-1841 

Loke(s?)---- Rusting Jan van beroep Broodbakker en woonachtig binnen de Stad Hoorn  wordt vermeld in een document van de 

Hoge Raad der Nederlanden  als antwoord op zijn beroep in Cassatie van 30 october 1840  het betreft een geldboete van 400 

guldens  alsmede de kosten op de bekeuring van accijns op het Gemaal enz. verder worden genoemd de Raadsheer Loke(s?) de 
Advocaat Generaal Maanen van enz. jaar 1841 (8) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Lokedik Egbert 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 9 

22-01-1818 

Lokhorst van J. te Geervliet Gecommitteerde 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) 

6671 54 blz. 14 

22-01-1818 

Lokhorst van J. te Geervliet Predikant Classis van Brielle 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 

Lokhorst van J. te Geervliet 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. 10 

04-01-1819 

Lokhorst van J. te Geervliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

Lokhorst van J. te Geervliet, 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. 10 

06-02-1824 

Lokhorst van J. te Geervliet, 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. 
10 

16-01-1822 

Lokhorst van J. te Geervliet, 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Lokhorsterland (Vlaanderen van Lokhorsterland Krijn Perk) gehuwd met Elise Johanna Hendrika Spijkman,  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) 

9180 818 

05-05-1915 

Lokhorsterland van Krijn Perk Vlaanderen,  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) 

6839 29-C 

09-04-1824 

Lokkes Johannes Cornelis,---- Beenen  Geert Jans  en Beenen Feike Jans wonende te Hallum en Knijpe, arbeider en fuselier, hij 

wordt beschuldigd van een diefstal  bij Lokkes Johannes Cornelis((7) jaar 1824 

8093 565/6 
11-07-1838 

Loktijn Eduard Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Sergeant 5-12-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 



8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lolcama ….? te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Lolcama B.  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) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Lolcama B. , 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 949/13  
20-09-1841 

Lolcama B. , 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 Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/6-5 Lolcama B. te Franeker ,  voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten 
van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn 

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

klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Lolcama B. 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, 13 
22-05-1840 

Lolcama B. te Franeker 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) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lolcama B. te Franeker 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, 13 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Lolcama B. te Franeker 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, 5 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Lolcama B. te Franeker 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Lolcama B. 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) 

8375 708-5_13 + a 

20-07-1841 

Lolcama B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 

Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)  

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Lolcama B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) 

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

enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

Lolcama B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 

ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franekera- 

           deel 

Lolcama B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 13-1 
19-06-1840 

Lolcama B. 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 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, 18 
19-06-1840 

Lolcama B. 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 

Lolcama B. 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) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Lolcama B. te Franeker 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) 

8280 526-1, 40 

22-05-1840 

Lolcama B. te Franeker 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 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) 

8285 615-2, 5-2 
19-06-1840 

Lolcama B. te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 
Ontvanger van de Grietenij Barradeel 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) 



8285 615-2, 12,2 

19-06-1840 

Lolcama B. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

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

1840 (7) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Lolcama B. 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) 

8386 949/18 
20-09-1841 

Lolcama B. te Franeker, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lolcama B. 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Lolcama B. te Harlingen 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) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Lolcama L. (Dominee) te Deersum 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) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Lolcama L. 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lolcama L. te Deersum 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) 

6386 90 

13-08-1814 

Lolcama P. ---- 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) 

8285 615-2, 15 
19-06-1840 

Lolcama 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 Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen 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) 

6863 23-A  

23-12-1824 

Lolcama W------ Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegeling van de Branderijen van hen. En de weduwe Roukes 

G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4) 

6853 28-A 
02-09-1824 

Lolcama W. de weduwe Brander te Franeker 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) 

6868 21-02-1825 

18-A-8 

Lolcama W. de weduwe, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd 

als van Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6868 21-02-1825 

18-A-8 

Lolcama W. de weduwe, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd 

als van Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40) 

8285 615-2, 12,2 

19-06-1840 

Lolcama W. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

1840 (7) 

6678 337 Lolcama Wijbe   Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)  

8375 708-5_40b 
20-07-1841 

Lolcema B. te Franeker 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Lolcema B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Barradeel 

Lolcema B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Hennaar- 

      deradeel 

Lolcema B. te Franeker 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Lolckama B. te Franeker 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) 

6397 694 

29-07-1815 

Lolinet Kapitein van het Bat. van Smier No. 7 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 

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

Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6847 3-A 
06-07-1824  

Lolkama (Lolcama) L. (Lodewijk) Predikant te Tjerkgaast  beroeping naar Oosterbierum jaar 1824 (3) 



6833 38-D deel 2 

Blz. 23 

06-02-1824 

Lolke J. J. te Brussel, 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 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lolkema B. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

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

ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Lolkema B. 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) 

8285 615-2, 40-3 
19-06-1840 

Lolkema B. 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) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Lolkema de erven te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort. Jaar 1841 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6640   539 

14-06-1815 

Lolkema J. 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) 

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Lolkema J. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  11>> 

27-08-1839 

Lolkema J. R. te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

5673 

 

5 

16-02-1899 

Lolkema J. te Makkum , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Burgemeester Britzel“ tot het Varen en  Sleepen 

in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2) 

5664 27, 12 

16-04-1914 

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 3, 15 

20-04-1916 

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 37, 14 

01-04-1910 

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 A.19 
Bijlage 37 

25-04-1912 

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 5 

10-05-1900 

Lolkema Jan te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

6060 480 

06-07-1820 

Lolkema K. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6070 424-18         

25-05-1821 

Lolkema Klaas L.  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) 

5664 11 

17-04-1913 

Lolkema L. Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 3, 4 
20-04-1916 

Lolkema L. Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 Bijlage 15 

25-04-1912 

Lolkema L. Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

6836 16-C 
09-03-1824 

Lolkema Lolke Jans als loteling van 1819 het betreft zijn verlofpas (= aanwezig) waarop ook zijn signalemet staat enz. jaar 1824 
(6) 

5664 162, 40 

27-02-1917 

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  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 

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 29, 17 

16-04-1903 

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 32 
17-04-1913 

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 A.14 

Bijlage 37 
27-04-1911 

Lolkema Martinus Makkum Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 40-A 

19-09-1903 

Lolkema Martinus Makkum Stoomboot 9een Dienstregeling) komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8308 1070-8 
64-106 

28-10-1840 

Lolkema S. L. 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 met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 



8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Lolkema S. L. de weduwe te Oudega 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) 

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Lolkema Sibbeltje te Oudega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 

ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven 

beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, 
Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Lolkema Sjouke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6070 424-18         
25-05-1821 

Lolkema Sjouke L.  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 

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

alles (13) 

6034 398 

30-05-1818 

Lolkema Sjouke te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 
van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Lolkema Sjouke, 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Harlingen 

Lolkema te Franeker 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Lolkema Thonis, 174 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) 

6661 137 blz. 5 
19-03-1817 

Lolkes Berber 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) 

6282 737-16 

07-07-1817 

Lolkes Jacob de weduwe, Koemelker te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haarrelatief 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) 

6415 54 

08-03-1817 

Lolkes Jan---- Herckenrath ….? Commanderende officier van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de gedeserteerde  Flankeur Schaap Hendrik 

Jans  met de nodige middelen opgespoort moet worden ook aanwezig een document met  10 kolommen bereffende zijn 
signalement waarin o.a.  zijn  ouders Lolkes Jan en zijn moeder Woudsma Geertje Hendriks geboren 4 april 1793 te IJsbrechtum 

en dat hij plaatsvervanger is van Hettema Tilman Pieters , kleur ogen  enz.  jaar 21817 (2) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Lolkes Jan te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 
1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6872 01-04-1825 

16-A 

Lolkes Johannes op Ameland, een opgemaakt procesverbaal ter zake verkoop van een Wrak zonder dat sulks is geschied  enz. 

jaar 1825 (4) 

6257 410-15 
28-04-1815 

Lolkes Jouke 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) 

6255 265-10 

13-03-1815 

Lolkes Lieuwe , 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 

Lolkes Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde 
kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie 

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

6242 79 
04-02-1814 

Lolkes Lieuwe, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 
Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Lolkes Lolke 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) 

6388 134 tot en met 
146 

05-10-1814 

Lolkes Lourens---- 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) 

6280 399 

11-04-1817   

Lolkes P.---- Bottes Gooy en Lolkes P.  terugzending brequest omdat het niet aan de Algemeene Rekenkamer enz. jaar 1817 (1) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Lolkes Pieter  huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een 

document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. 
enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6281 474 

10-04-1817   

Lolkes Pieter en Bokkes Gooy de weduwe het betreft de door hen ingediende declaratie enz. jaar 1817 (1) 

6262 946-3 
30-09-1815 

Lolkes Pieter moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) 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 946-3 
30-09-1815 

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

1815 (5) 

6833 27-A blz.12 
06-02-1824 

Lolkes Sytske 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 

5986 262 lijst 3. 

08-04-1814 

Lolkes Teunis 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 Gebouwde 
eigendommen enz. over jaar 1814 (5) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Lolkes Tjeerd hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 

van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 
Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met 

twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm 

alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te 
Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6261 878-3 

11-08-1815 

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

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

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

6634  1525 

08-12-1814 

Lolkes Tjeerd, 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) 

6840 36-A  
blz. 17 

22-04-1824 

Lolkes Yke  Een arme vrouw wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

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

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

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

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Lollema de erven als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 

de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

6258 630-26, 27 

17-04-1815 

Lolles Lolle  Glazenmaker--- Jansen Hendik, Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald aan Lolles Lolle  grondpacht  

komende uit de Grote Kerke voor de Boterwaag enz. Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te 
Workum aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum 

schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit 

is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de 
Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  

enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6423 541B 
16-10-1817 

Lolles Murk Kapitein op het Schip de Onderneming 3 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y. 
President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van 

den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

8375 719-5 
22-07-1841 

Lollinga H. te Burum 3 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) 

6830 3-C 
14-01-1824 

Lollinga Hendrik Simons staat vermeld in een door de Gouverneur van Groningen ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende dat hem geen middel overschoot om tot het voltrekken van zijn huwelijk te worden toegelaten en dat hij 

aan zijn enz. jaar 1824 (5) 

6633 1376 
24-10-1814 

Lollinga….? van beroep Onderwijzer---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer 

te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van 

Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga 
van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor 

elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een 

uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van 
Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. 

(Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum 

Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker 
Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter 



A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma 

S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31) 

6633 1376 

24-10-1814 

Lolsma Tjeerd Jans---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides 
Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en 

verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap 

daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem 
werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 

pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, 

Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en 
de Predikant Nicolai R. (Rudolphus)ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, 

Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, 

Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma 
Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , 

Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31) 

6418 248-C 1e bat  
11e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Lom Anthonie *  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) 

8300  926/6 

17-09-1840 

Loman Berend Loman, Flankeur * 01-03-1814 Olst,  veroordeeld tot den dood met den strop is die straf bij Zijner majesteit enz. 

enz. , jaar 1840 (9) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Workum 

Loman H. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum 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, 41-1 

19-06-1840 

Loman H. te Workum 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 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 (7) 

8386 949/41 
20-09-1841 

Loman H. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Lomans Frederik 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) 

8375 708-5_41 
20-07-1841 

Lomans H. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra 
S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur 

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

soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

6080 277 

19-03-1822 

Lomars P. N. (Petrus Nathanael) Predikant te Engelum is beroepen te Oudelemmer c.a.  enz. jaar 1822 (1) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Lomars P. te Pingjum 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Harlingen 

Lomars te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

8308 1087-11, 16 
03-11-1840 

Lombarde Ludovucus---- Hazendam Antonia Wilhelmina  weduwe van Lombarde Ludovucus geeft met diepste eerbied te 
kennen dat zij woonachtig te Franeker in zulk Hachelijke en ongelukkige omstandigheden zich bevind dat zij alleen door hulp en 

bescherming enz. dat zij al jaren door een blindheid van alle levensgenot beroofd is geweest zij heeft bijna een jaar te Heeze in 

Noord Braband verbleven om van het kunstvermogen van Kremer ….? Ds. en dit f. 300 gekost heeft enz. jaar 1840 (6) 

8374 683/12 

13-07-1841 

Lombardijstraat----- Duijssen van Jan geboren te Leeuwarden, Schoenmaker te Den Haag in de Lombardijstraat een 

handgeschreven brief met zijn handtekening  verzoekt hij om een passende post b.v. als bewaarder in de gevangenis enz. Jaar 

1841 (1) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Lombermond de Johannes 451 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 

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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Lomerveld Johannes, 6 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) 

6385 132 
06-07-1814 

Lon van D. J. 1e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 1e Compagnie voor de onderscheidene 
bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Terschelling en Vlieland verzoekt 

voor 2 compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Lon van der Arnoldus, 188 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

Lon van der Jacobus, 189 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 



21-05-1824 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lon van Dirk, 33 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 189 
00-00-1898 

Lon van Foeke, 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) 

6406 175-1+4-5 

09-04-1816 

Lon? van Coenraad W. 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) 

8211 988-3, 16 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lon?----Son v. A. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Loncq G. J.  te Harlingen 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) 

6853 28-A 
02-09-1824 

Loncq G. J. (jr) Brouwer te Harlingen  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) 

8309 1103-9 

07-11-1840 

Loncq G. J.---- Beer de Jacob L. een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche 

Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J.  Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 
1840 (5) 

8356 307-36 

29-03-1841 

Loncq G. J. Jr. wordt vermeld in een document Staat van het getal der loten welke voor iedere der drie loterijen in het jaar 1840 

getrokken enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_5b 
20-07-1841 

Loncq G. J. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 

ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Loncq G. J. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franeker 

Loncq G. J. te Harlingen 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) 

8379 815-20 blz 15 

19-08-1841 

Loncq G. J. te Harlingen, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn 

handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Loncq G. J. 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) 

8386 949/6-5 Loncq G. te Harlingen , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten 

van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn 

woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de 
klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Loncq G. te Harlingen 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) 

8308 1070-12 

28-10-1840 

Loncq J. G.  te Harlingen  houdende een verzoek om meerder inslag  van Schaalkolen onder genot van gedeeltelijke vrijdom van 

Accijns voor zijn Mouterij te Harlingen en wel 4200 pond enz. jaar 1840 (4) 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Loncq J. te Harlingen 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) 

6263 1117 
23-11-1815 

Londema Andries G. te Sneek , zijn rekening wordt betaald en hij wordt vermeld op een Staat van Patentien  tot betalingen enz.  
met de verme3lding van de geleverde waar/diensten enz. jaar 1815 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 180   
00-00-1898 

Londema Dirk ,  1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)) 

9725 Deel 2  

Blz. 189 

00-00-1898 

Londema Dirk , 1e Regiment Infanterie,  vertrekt naar New York, 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. 206 
00-00-1899 

Londema Dirk , 1e Regiment Infanterie, 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. 176 

00-00-1897 

Londema Dirk 1e Reg. Infanterie  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 175 

00-00-1897 

Londema Dirk 1e Reg. Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 203 

00-00-1899 

Londema Dirk 1e Regiment Vestingsartillerie, ,  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. 167 

00-00-1896 

Londema Dirk naar Nerva,  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 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 174 
00-00-1897 

Londema Dirk op het Stoomschip de Spaarnedam, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde 

plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 

(2) 

9725 Deel 2  
Blz. 170 

00-00-1897 

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 171 

00-00-1897 

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 172 
00-00-1897 

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 173 
00-00-1897 

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 185 

00-00-1898 

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie, gaat naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 182    

00-00-1898 

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 192 

00-00-1899 

Londema Dirk, 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 1899 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 209 

00-00-1900 

Londema Dirk, 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 1900 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 207 
00-00-1899 

Londema Dirk, 1e Regiment Infanterie, 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. 178 
00-00-1897 

Londema Dirk4e Reg. Vestingsartillerie, 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. 76 
00-00-1889  

Londema Hendrik 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 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 67 

00-00-1887 

Londema Hendrik 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. 67 

00-00-1887 

Londema Hendrik 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. 69 

00-00-1888 

Londema Hendrik 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. 74 

00-00-1888   

Londema Hendrik 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. 78 

00-00-1889  

Londema Hendrik 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 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 81 
00-00-1889  

Londema Hendrik naar Soerabaya,  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. 72 

00-00-1888 

Londema Hendrik 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 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 64 

00-00-1887 

Londema Hendrik,  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  

26-11-1878 

Londema Jan Harlingen Schip de Augtelins komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878  (2) 

9725 Deel 2  
Blz.38 

00-00-1881 

Londema Jan 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 

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



9725 Deel 2  

Blz.23 

00-00-1879 

Londema Jan naar Kokka, 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 1879 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.25 

00-00-1880 

Londema Jan naar Pensecola, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.19 
00-00-1879 

Londema Jan naar Persacola, 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 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.21 
00-00-1879 

Londema Jan naar Riga, 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 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.18 
00-00-1878 

Londema Jan naar Sundswall, 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 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.29 

00-00-1880 

Londema Jan naar Suriname,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.35 

00-00-1881 

Londema Jan,  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 1881 (2) 

8056 290/8933 
14-10-1837 

Londema Luitjen Sjabbes van beroep  Schipper, jaar 1837 

8386 949/13  

20-09-1841 

Loneq G. J. , 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 Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Long G. J. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de 

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

8372 636-10 

30-06-1841 

Longepree Isaac, Fuselier 3de regiment  infanterie *  14-11-1818 Leiden,  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) 

8315 254  
1231/13 

14-12-1840 

Longh James Amsterdam Schipper op de Anna, jaar 1840 

8308 1066-11 
28-10-1840 

Lonnema R. gesterkt met zijne Stee vader IJsenbeek J. S.  het betreft een document waarin vermeld wordt dat hij een request 
enz. jaar 1840  (3) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Lonq J. J. te Harlingen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6070 424-18         

25-05-1821 

Lont D. A.  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 

Lont D. A.  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 

Lont D. A. , 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 

Lont D. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6034 398 
30-05-1818 

Lont Dirk A. te Sint Annaparochie 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) 

4635 A-1, 49 

02-03-1905 

Lont G. Wieringermeer Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het 

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

6060 480 

06-07-1820 

Lont J. A. , 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) 

6246 548 
25-06 -1814 

Lont J. A. .---- Osinga J. A. te Menaldum , Jentjes G. te Minnertsga , Lont J. A. te Sint Anna Parochien , Wassenaar B. A. te Sint 
Jacob en Post C. C. de weduwe te Sint Jacob. Onderwerp; een hoofdelijke Quotisatie ten opzigte van de eigenaren welke buiten 

onze gemeente woonachtig zijn ter voorkoming van dubbele enz. enz. jaar 1814 (3) 

6070 424-18         

25-05-1821 

Lont Jan Arjens  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 

Lont Jan Arjens  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6861 7-A 

10-12-1824 

Lont Jan Arjens de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de 

grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op 

de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; 
Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, 

Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe 

Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma 



….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius 

Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de 

verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10) 

6034 398 
30-05-1818 

Lont Jan Arjens te Sint Jacobiparochie 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) 

5675 3 

17-04-1913 

Lont Jan R. te Sint Annaparochie met het Schip genaamd de Deo Duce 

5675 20 

31-07-1913 

Lont Jan R. te St. Anna Parochie, Schipper van beroep,  verzoekt in een door hem handgeschreven en ondertekende brief 

vergunning om met zijn motorboot “Deo Duce” gebruik te maken van het Tjonger kanaal en van de enz. enz. jaar 1913 (4) 

5664 162, 6 

27-02-1917 

Lont Jan te Sint Annaparochie met het Schip genaamd de Deo Duce,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 27, 2 

16-04-1914 

Lont Jan te Sint Annaparochie met het Schip genaamd de Deo Duce,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 274-a, 6 
28-02-1918 

Lont Jan te Sint Annaparochie met het Schip genaamd de Deo Duce,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 3, 2 

20-04-1916 

Lont Jan te Sint Annaparochie met het Schip genaamd de Deo Duce,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

6082 453 
03-05-1822 

Lonts Jan Arjens, 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) 

6250 947 

08-10-1814 

Loo F. J. C.,  ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request 

betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op 
Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske 

en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker 

S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening 
waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe 

Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7) 

6661 126 blz. 2 
26-02-1817 

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

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

6247 605 

13-07 -1814  

Loo T. J. C. Ondertekend samen met  leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske 

betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad 
der Gemeente enz. jaar 1814 (4) 

9191 1547 

21-12-1920 

Loo te Evert Heinrich Aalten Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920  (3) 

6838 7-A bijlage 2 
Vrouwen 

Huis van 
Justitie 

26-03-1824 

Loo v. Hendrikje, 40 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) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Loo van der A. G.    Medecine Docter te ’s Hertogenbosch , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. 

enz.  jaar 1825 (2) 

6680 418 blz. 1 

07-10-1818  

Loo van der A. G. te ’s Hertogenbosch, 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) 

6713 1 

00-00-1823 

Loo van der A.G., Med. Doctor te Den Bosch Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord 

Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, 

Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxenburg, (jaar 1823 (7) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 

06-02-1824 

Loo van der D. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  
jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

5 

16-01-1822 

Loo van der D. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6648 66 blz. 1 
14-02-1816 

Loo van der D. te Montfoort 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 3 
22-01-1818 

Loo van der D. te Montfoort Secretaris Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht en Predikant  wordt vermeld in een document dat 

de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk 

in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 3 

04-01-1819 

Loo van der D. te Montfoort 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) 

6838 7-A bijlage 2 
Vrouwen 

Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Loo van Grietje H., 18 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 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Loo van Grietje, 301 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 

Loo van Hendrikje, 180 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 

Loo van Hendrikje, 335 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 

Loo van Hendrikje, 366 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) 

6872 31-03-1825 

26-C 

Loo van Sjoerd Hendriks en Kroes Jan Jacobs Onderwerp: Certificaten jaar 1825 (2) 

6633 1388 

09-11-1814 

Loobry N. President van de Plaatselijke Schoolcommissie van Leeuwarden  ondertekend een document betreffende het request 

van  de weduwe Worm de ….? Schoolhoudersche  het bevreemde de commissie dat een Schoolvrouwe die niet tegenstaande  
hare onbehoorlijke aanmatiging. Listige Ontduiking en hardnekkige  weerswtreving van de Wet verder genoemd de Heer Metz 

…? als lid der commissie en de Weduwe Jacobs die houd geen school  die voorheen door haar overleden man maar wordt nu 

gehouden door een geëxamineerde ondermeester  en de school vsan mej. Semler is eene Fransche School voor meisjes van 
allerlei jaren enz. jaar 1814 (5) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Loode de J. te Heerenveen 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) 

8376 744/15-10 
30-07-1841 

Loodeysen Eltje Hendriks *  01-07-1820, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos 
op de Twee Gebroeders (4) 

6633 1359 

03-11-1814 

Loodsma Theunis Johanis---- Boersma H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft eerbiedig te kennen 

als en namens de Armvoogden der Stad Dockum dat bij besluit van de Koning enz. verder Tamminga Schelte is met zijn vrouw 
te Anjum Vergaard en heeft aldaar enige tijd onderstand genoten in 1808 met de woon na Dockum heeft hij van tijd tot tijd enz. 

Loodsma Theunis Johanis en Zijlstra Trijntje Sijdzes geboren te Anjum hebben 6 jaar te Dockum gewoond en onderstand 

genoten ook in de Doodziekte van de man die voor veertien weken overleden is enz. jaar 1814 (2) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Loofs Jochum wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

8280 517-11,  

34-35, 38 

19-05-1840 

Looijenga A. 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 Lippenhuizen in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6276 1102-8 
18-12-1816 

Looijenga Feike W. de weduwe,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum 
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   

jaar 1816 (4) dossier (21) 

3575 16 
11-11-1878 

Looijenga L. Hogebeintum Schipper op de Jonge Leentje vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Looijenga Wijbe Johannes te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 
Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8386 949/9 

20-09-1841 

Looijenga, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum   (als uitvoerder/verkoper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8285 611-19, 1 

18-06-1840 

Looijinga Lambertus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of 

ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6) 

6390 38 

20-09-1814 

Looinga W. P. 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) 

6390 32-33-33v-38-

39 
26-11-1814 

Looinga W. Pyters, Piekenier hij ondertekend samen met nog 12 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 ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee 
eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

8285 615-2, 5-1 

19-06-1840 

Loojenga ….? te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel 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) 



9183 1454 

07-10-1916 

Loojenga Johan, Komt voor op een  document  (blz.1)  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) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Lookeren van N. te Tiel, 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) 

8381 841/12 

26-08-1841 

Loomans Petrus Josephus te Bergen op Zoom wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord 

Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6830 26-A 9 

20-01-1824 

Loon Bernardus van, Houtkoper te Harlingen, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 

(4) 

6281 545-7 

04-11-1813 

Loon Folkert te Rauwerd schuldenaar  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 (6) dossier (23) 

8359 373-18 
17-04-1841 

Loon Penninga van Sijbrandus---- Hobma O. G. op heden de 15e april 1840 zijn voor ons Burgemeester en Wethouders van de 
Stad Workum voornoemde als fungerende Post Distribiteur en Loon Penninga van Sijbrandus als Nieuw benoemde Post 

Distribiteur verschenen enz. jaar 1841 (4) 

6246 555 
25-06 -1814 

Loon v. J. E. ----Wassenaar Boyen Arjens Huisman en Erfgezetene wonende in de Gemeente Sint Anna Parochie dat hij is 
aangeslagen tot hert betalen der Landmilitie van 18 guldens maar datb hij wel een Zathe en landen aldaar heeft maar hij elders 

woont enz. onder deze brief staat Loon v. J. E. gelastigde van den Suplt. enz jaar 1814 (1) 

6070 424-18         

25-05-1821 

Loon v.d. F. W.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 
1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8268 266/21, 284 

16-03-1840 

Loon van  B. de weduwe Harlingen Schipper op de Elisabeth Maria, jaar 1840 

6869 26-02-1825 
40-A 

Loon van ….?---- Noordt A.  en Hamerster ….?  en Loon van ….? Worden genoemd in een document: Extract uit het register 
der Resolutien van den Staatsraad, Administrateur der Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. betreft 

benoemingen jaar 1825 (4) 

5711 3 
28-08-1902 

Loon van ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij  stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken 
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van 

schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32) 

6395 496 

22-05-1815 

Loon van ….?---- Sluijterman A. F. Lt. Collonel Commanderende het 6e Battaillon Landstorm Arr. Sneek ondertekend een brief 

dat Loon van ….?  heeft kennis gegeven dat hij als Sergeant was benoemd maar hij al een post had aangenomen en daar om 
bedankt voor de post van 2e Luitenant en daarom wordt voorgedragen Laan van der Jan te Hindelopen enz. jaar 1815 (1) 

6381 175 

16-03-1814 

Loon van ….? te Rauwert, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren 

Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. jaar 
1814 (2) 

6646 935 

12-12-1815 

Loon van ….?---- Woude van der Sjouke Namles Trekveerschipper Harlingen op Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat 

hij op zijn reis van Harlingen naar Leeuwarden den 22 september in de vroegen morgen circa 6 uuren Franeker passerende van 
daar heeft ingenomen Loon van ….? En Vrouw echtelieden wonende op het Vliet aldaar alsmede een vat met Pekelharing 

toebehorende aan Jans Sjoukje Koopvrouw van Harlingen enz. jaar 1815 (3) 

6000 533 

03-06-1815 

Loon van Bernardus---- Tamboezer H. Commies der 3e  klasse te Harlingen heeft om ontslag verzocht op zijn verzoek wordt 

positief geantwoord en in zijn plaats benoemd Loon van Bernardus wonende te Schiedam op een tractement van drie honderd 
guldens s’jaars enz. jaar 1815 (2) 

6095 541 

24-06-1823   

Loon van Bernardus, Houtkoper te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat 

zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van 
Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

6243 191-5 

06-03-1814 

Loon van C. , 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Loon van der Gerben Jan 445 is zijn volgnummer en St Jacob (fr) 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Loon van der Pieter Durks te Achtkarspelen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

9187 1475 
05-10-1918 

Loon van der Titus, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 

van Arrest 
26-03-1824 

Loon van Dirk H., 163 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) 

6070 424-18         
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

Loon van E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 
de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Loon van E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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



6261 923 

13-03-1815 

Loon van E.---- Bloemsma ….?, dat hij de enigste was die buiten eenig tractement veel min het voorheen door de ouders betaald 

schoolgeld verbleef en aan hem eindelijk in gelijkheid den andere onderwijzersenz. Deze brief is ondertekend door Loon van E. 

Secretaris Liquidateur van het voormalige district het Bildt enz. jaar 1815 (1) 

6034 398 
30-05-1818 

Loon van E. te Sint Annaparochie 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) 

6296 69 

03-02-1820 

Loon van E. te Sint Annaparochie zijn rekening wordt betaald wegens Vacatien zegels enz.: Wordt vermeld op een staat van 

gedane betalingen uit het fonds van fl. 250.= onder de 3e afdeling 3e Hoofdstuk no. 9 toegestaan enz. enz. jaar 1820 (5) 

5994 1010  

14-12-1814 

Loon van E. wordt genoemd in>> Teitsma J. K. ontvanger Generaal te Leeuwarden, hij wordt genoemd in een document 

ondertekend door de Schout van Sint Jacobi Parochie Wassenaar K. A. met als onderwerp het overstorten van geld, jaar 1814 (5) 

8218 1099/3           

26-10-1839 

Loon van E., 6 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen 

Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, 
met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Loon van Eeltje Jacobs staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 

Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting 
en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6864 26/1-C  

no.  61 
07-01-1825 

Loon van Eeltje Jacobs te Het Bildt  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Loon van Eeltje Jacobus te Het Bildt staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6256 332 

08-04-1815 

Loon van---- Eisma van Loon Jacobus betreft een request van hem met de klagt dat over de te hoge aanslag ter afbetaling der 

schulden opgelegd ten behoeve van de armen in de Stad Sneek enz. jaar 1815 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Loon van Everhardus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6623 210 

22-01-1814 

Loon van Everhardus gewezen Secretaris vanb de Gemeente St. Anna Parochie wordt genoemd in een document betreffende de 

aanstelling van een Schout aldaar enz. jaar 1814 (2) 

8380 820-7 

20-08-1841 

Loon van Everhardus,  staat vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) de Grietman van Tietjerksteradeel 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij is beedigd als officier (2e Luitenant) bij de rustende 
schutterij in Tietjerksteradeel jaar 1841 (4) 

6242 112 

17-02-1814 

Loon van Everhardus, voor jaartractement als griffier staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz. 

voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3) 

6385 34 
09-07-1814 

Loon van F te Eernsum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Luitenant Colonel van de officieren en onderofficieren van 
den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3) 

6089 1216 

30-12-1822 

Loon van F te Gorredijk. N. Hij is benoemd tot conroleur der  der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde 

standplaats enz. jaar 1822 (3) 

6028 811 

14-11-1817 

Loon van F.  te Irnsum en Bokma Bokke Klazes grietenij ontvanger Idaarderadeel als gelastigde van Schelven van Leonardus 

Ontvanger te Grouw thans benoemd tot hospitaalmeester te Bergen op Zoom enz. enz.   benevens Idzerda Otto  ontvanger der 

belastingen Roordahuizum onderwerp; overdracht van de stukken van Schelven van Leonardus   aan Idzerda Otto  enz. enz. jar 
1817 (5) 

6001 671 

25-07-1815 

Loon van F. ( Folkert ) Controleur der Directe belastingen Controle Sneek,  Een handgeschreven brief met zijn handtekening 

enz. jaar 1815 (1) 

6406 151 
30-03-1816 

Loon van F. ( Folkert ) Prov. Schout van de Gemeente Rauwerdt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Trommen naar het Kledingmagazijn te Delft zijn gezonden enz. jaar 1816 (2) 

6623 265-266 

23-01-1814 

Loon van F. ( Folkert ) provisioneel Maire van Rauwert schrijft en ondertekend een brief betreffende dat hij benoemd is in de 

post van Schout alhier maar dat hij zich voor die post moet excuseren wegens dat hij al Conroleur der Directe Belastingen is en 

dat het met 16 uur werken per dag niet te doen is de beide functies goed waar te nemen enz. maar Terweel Hendrik Jans levende 
als een stille rentenier die een zeer braaf man is enz. deze post zou kunnen vervullen enz.  jaar 1814 (5) 

6397 688H 

08-07-1815 

Loon van F. ( Folkert ) Schout van de Gemeente Akkrum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken betreffende dat in zijn gemeente en hoogstens 600  manschappen gehuisvest kunnen worden en ongeveer 200 
paarden enz. jaar 1815 (2) 

6627 653 

08-05-1814 

Loon van F. ( Folkert ) Schout van de Gemeente Rauwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant en dat de Kerkvoogdy van Poppingawier en Deerzum geen geld daarvoor 

hebben  enz. jaar 1814 (4) 

6640  541 

19-06-1815 

Loon van F. (Folkert) provisioneel Schout van Rauwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het 

request van Harmens Hinke enz. jaar 1815 (1) 

6641  623 

17-07-1815 

Loon van F. (Folkert) Provisionele Schout van Rauwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het 

request van eene Harmens Hinke ook een brief ondertekend door Jans Pos dat de kerk en armvoogden verzoeken ontheven te 
worden van het onderhoud van Harmens Hinke weduwe van Jans Jan want zolang de man leefde hebben zij enz. jaar 1815 (2) 

6088 1044 

05-11-1822 

Loon van F. de door hem ingezonden ordonnantie is betaalbaar gesteld op de kantoren van de respective Ontvangers Particulier 

enz. jaar 1822 (2) 

6087 1021 
31-10-1822 

Loon van F. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp:  opcenten op de  grondbelasting met bedragen 
enz. jaar 1822 (2) 

6024 430 

26-06-1827 

Loon van F. H. Zijn post als Controleur  der Directe Belastingen  wordt bevestigd jaar 1817  (naam 8) (dosssier 16) 

6866 27-01-1825 
5-A  

Loon van F. N.---- Buma Johan Hora , thans ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Holwerd wordt benoemd tot 
controleur te Dokkum op een tractement van f. 1200 per jaar ter vervanging van de eervol ontslagen heer Loon van F. N. verder 

wordt genoemd de heer Kammen van Oene Johannes jaar 1825 (8) 

6830 25-A 
20-01-1824 

Loon van F. N. en Coulon J. A. komt voor in een rapport van Loon van F. N. de Controleur der Directe Belastingen in en 
uitgaande rechten Accijnsen in de Provincie Vriesland te Leeuwarden betreffende de verkoop van zijn goederen om te voldoen 

aan de schulden uit eene ongelukkige coophandel enz. jaar 1824 (7) 



6830 9-A 

21-01-1824 

Loon van F. N.---- Visser E. G. te Dockum omdat hij ddelijk ziek is en heeft zijn fabriek, terwijl hij geen knegt of opvolger had 

moeten laten stilstaan en er wordt een afschrijving gedaan op de rekening van Branders enz. ondertekend door Loon van F. N. 

Griffier enz. jaar 1824 (7) 

5985 189 
14-03-1814 

Loon van F. te Sneek, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Loon van F. 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 201 

00-00-1899 

Loon van Foeke, 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. 188 

00-00-1898 

Loon van Foeke, 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) 

6871 21-03-1825 
7-A 

Loon van Foekes Nicolaas te Dockum, wordt vermeld op de staat van Ambtenaren en weduwen van Ambtenaren behorende 
onder het departement der ontvangsten enz. betreffende pensioenen. Met beroep, tractement tijd van dienst enz. totaal 8 

kolommen info. jaar 1825 (5) 

5998 370 
17-04-1815 

Loon van Folkert  ---- Bakker Jan Minnes een door hem ondertekend document van een door hem gedane overdragt van alle 
stukken van het percept der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg betreffende aan de Heer Engelen Daniel (ondertekend 

mede dit document)  bij koninklijk besluit d.d. 21 maart benoemd  tot ontvanger der Belastingen enz. enz. tevens ondertekenen 

de Controleur der belastingen Loon van Folkert en Visser W. de Schout van Heeg   jaar 1815 (3) 

6622 2060 
12-12-1813 

Loon van Folkert---- Bergsma E. H. en Sminia van H. beide zijn  benoemd bij besluit van 2 december 1813 residerende te 
Leeuwarden deze brief is ondertekend door Loon van F. (Folkert) als Provisionele Maire van Rauwerdt jaar 1813 (3) 

6868 19-02-1825 

40-B 

Loon van Folkert---- Eisinga Eise te Franeker en Loon van Folkert te Irnsum aan hen wordt toegestuurd een exemplaar van een 

rapport van de aanstaande 2e tentoonstellingvan voortbrengselen der Nationale Nijverheid binnen de stad Haarlem enz.  enz. jaar 
1825 (7) 

6281 545-23 

04-11-1813 

Loon van Folkert hij  ondertekend mede navolgend document; Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard 

welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juni 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 (8) dossier (23) 

6624 223 

27-01-1814 

Loon van Folkert---- Janze Sake Jans, Coopman te Eernsum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de 

Schout Loon van Folkert. van de Gemeente Rauwert bij zijn afwezigheid enz. en dat  de Jongeling Glastra van Loon  Imke 
geboren te Sint Annaburen wordt voorgedragen als Klerk van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

6297 642 

25-09-1820 

Loon van Folkert N’as---- Runhert W’m  Capitain vrouw ….? Christina bereft uitbetaling voor leveranties enz. van Loon van 

Folkert N’as e Rauwerderham, Rodenhuis  Bauwe te Harlingen  en Eisinga Eise te Franeker allen fabriquanten enz. getekend 

door VantKent Aug. jaar 1820 (3) 

6857 2-A 

25-10-1824 

Loon van Folkert Nicolaas , Aftredend van  de post Controleur der Directe Belastingen   te Dokkum ,   jaar 1824 (dossier 10) 

8364 489-15 
18-05-1841 

Loon van Folkert Nicolaas---- Coulon Jelliana Anna, weduwe van Folkert Nicolaas van Loon,  Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds met toekenning pensioen  aan genoemde persoon. enz Jaar 1841 (4) 

6100 1087 

04-11-1823 

Loon van Folkert Nicolaas, 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) 

6625 366 
11-02-1814 

Loon van Folkert ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende 
de post van Genees Heel en Vroedmeester in Rauwerd genoemd wordt Reneman Idzerda H. wonende te Wirdum  die een 

tractement van twee honderd guldens wat voorheen aan zijn voorganger Arts Christiaan is betaald enz. jaar 1814 (5) 

6625  332 

05-03-1814 

Loon van Folkert ondertekend een Memorie aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als 

Controleur van de directe belasting in de Controle Sneek en sints januarij 1812 waarnemende het bestuur over de Gemeente 
Rauwert enz. jaar 1814 (3) 

6297 642 

25-09-1820 

Loon van Folkert Rauwerderham een Franse akte betreffende het Schip de Christina met als Kapitein Runhert W. enz , jaar 1820 

(3) 

6004 881 
26-10-1815 

Loon van Folkert---- Ruth van Bonifacius van beroep Ontvanger van de convoyen te Rauwerd, Onderwerp dat er voor hem een 
bekwame woning moet zijn , de Schout van Rauwerd de heer Loon van F. ( Folkert ) schrijft en ondertekend deze brief en 

twijfelt er aan of het Bestuur telkens wanneer ee amptenaar geen woning enz. jaar 1815 (4) 

6865 23-C 
18-01-1825 

Loon van Gerben Hilbrands Hij dient als soldaat bij het 8e afd. Infanterie -- 10e afd. Infanterie en hij komt voor in een lijst met 
namen, lotingsnummers/datums enz. jaar 1825 (4) 

6865 1-C no. 69 

24-01-1825 

Loon van Goeben Hilbrands , nummerverwisselaar voor Houstma Sybe Thyes  , 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 9 

04-01-1819 

Loon van H. Ouderling te Amersfoort tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Utrecht 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 13 
22-01-1818 

Loon van H. te Amersfoort Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland 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. 17 
22-01-1818 

Loon van H. te Amersfoort Ouderling Classis van Amersfoort 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. 8 

22-01-1818 

Loon van H. te Amersfoort 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) 



6683 2 deel 2 

Blz. 14 

04-01-1819 

Loon van H. te Amersfoort 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. 8 

06-02-1824 

Loon van H. te Amersfoort, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 15 

06-02-1824 

Loon van H. te Amersfoort, 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 

6303 538 

08-11-1823 

Loon van Helena ---- Hoeboer Helena, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen  Mutatien  in het 

personeel = bewoners in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de 

provincie Vriesland betreft loopende voor de maand September 1823 enz. de Ouders Hoeboer Johannes en Loon van Helena zijn 
opgezonden uit Nijmegen enz. jaar 1823 (2) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Loon van Hilbrandt, 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) 

6864 20-A 

13-01-1825 

Loon van------ Horst  ter Gerrit Hendrik  Dzn. Koopman te Huizum hij doe aan z.m. om inhouding op het tractement van de 

controleur  van Loon te Dokkum ten gevolge van een schuld aan hem van fl 712,9v5 en deze schuld reeds door de rechtbank in 

1819 gecondommeerd enz. enz. jaar 1825 (3) 

6070 425 en 441 

25-05-1821 

Loon van J. ---- Binnema Jippe Tjipkes  te Vrouwenparochie  hij is door de heer Loon van J.  Notaris  zou laten verkopen  

bijkans alle zijne goederen  Vee en veldvructen  behorende mede aan zijn huisvrouw op den welken een cas van wanbetaling 

enz. enz. jaar 1821 (7) 

6073 646 
18-08-1821 

Loon van J.---- Andringa  Arjen Lambertus Ontvanger te Vrouwenparochie dat Binnema Jippe Tjipkes te Vrouwenparochiedat 
ter zijner name enz. enz.  en Terpstra Saapke Luitjes zijn vrouw een aanslag der kohieren enz. enz.  en dat op 9 Mei door den 

heer Loon van J. Notaris te St. Annaparochie alle desselfs roerende goederen  zijn verkocht bij een publieke Boelgoed enz. enz.  

jaar 1821 (2) 

5990 610 

03-08-1814 

Loon van J. J. tot Commies Ontvanger op het eiland Ameland is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij 

Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4) 

6632  1318 

23-10-1814 

Loon van Jacob Eeltjes---- 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) 

6409 333 
23-09-1816 

Loon van Jacobus Eisma ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Loon van Jacobus Eisma (Eisma van Loon Jacobus) 

gepensioneerd Luitenant overlecden enz. jaar 1816 (1) 

6007 50 
23-01-1816 

Loon van Jacobus te Sneek, Onderwerp; een request door  het door hem te betalen Oorlogsbelasting jaar 1816 (2) 

5997 220 

10-03-1815 

Loon van Jacobus wonende te Sneek als onderwerp zijn request wegens verkeerde aanslag in het Personeel en Mobelair over 

den dienst van dit jaar enz. jaar 1815 (1) 

6631  1114 
1e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Loon van Jakob 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)  

6081 376 
13-04-1822 

Loon van Jan Everhardus ,  Notaris te Sint Anna Parochie een getekende brief door  Arends Grietje  weduwe van Hollner 
Toinjes Jansen in leven schipper ook wordt genoemd in een getekende brief door  Hinnes Berends Brahms Onderwerp een 

lading van een vergaan schip genaamd Vrouw Margaretha tevens een lakzegel met  een springend paard  met opschrift Koeningl 

Grossbrit  Hannov. jaar 1822 (9) 

6062 619 

08-09-1820 

Loon van Jan Everhardus hij is benoemd als Notaris te Hallum en heeft afstand gedaan van zijn functie als Dijksontvanger van 

Het Nieuwe Bildt enz. jaar 1820 (1) 

6385 142 

06-07-1814 

Loon van Jan Everhardus te Sint Anna Parochie 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) 

6068 

 

213 

16-03-1821 

Loon van Jan G.  is gekozen als schoolonderwijzer te Lutkewierum en door de Hoofden der Huisgezinnen daar genoegen mee 

nemen enz. jaar 1821 (1) 

7983 79, 268/2 
16-03-1837 

Loon van Jan G. Wommels van beroep  Veldwachter te  Wommels, jaar 1837 

6406 175- 

1+10-11 

09-04-1816 

Loon van Jan 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) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Loon van Jan staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 
Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 



6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Loon van Jan staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent 

een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie 

Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6864 30-C 
08-01-1825 

Loon van Johannes Potter . Onderwerp een stuk te willen verzenden naar B & W van Appingedam jaar 1825 (1) 

6034 395 

30-05-1818 

Loon van Karel, Baardscheerder, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  

aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

5995 66 
25-01-1815 

Loon van Klaas---- Dikstra Sake, schipper,  hij weigert zijn huis staan de Ballum te verhuren aan een commies genaamd Loon 
van Klaas enz. in de kanttekening een beslissing van Ruijter de G. J.  dat zij daar niets over te zeggen hebben enz.  enz. en jaar 

1815 (2) 

8384 916/4 

16-09-1841 

Loon van L. (Laurens) (de echtgenote van ) Predikant te Welsrijp en Baijum haar man is krankzinnig en zij enz. enz. jaar 1841 

(1) 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Loon van L. (Laurens) Ds. te Welsrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 
1000 namen (132) 

6047 396 

15-06-1819 

Loon van L. (Laurens) Hervormde Predikant te Vrouwenparochie is beroepen naar Welsrijp en Baijum jaar 1819 (2) 

6627 618 
31-04-1814 

Loon van L. (Laurens) hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de 

Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het 

onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  

6383 72 

23-04-1814 

Loon van L. te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

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

8285 615-2, 9 
19-06-1840 

Loon van M. S. 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) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Loon van S. 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) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

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

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Loon van S. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand 

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

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

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

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

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

(132) 

8374 691/12 

15-07-1841 

Loon van Sipke J. wedr Adema A. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den 

Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5) 

6627 618 

31-04-1814 

Loon van Sjoerd hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 

Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de 

Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het 
onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  

6406 173 

08-04-1816 

Loon van Solke Schout van de Gemeente Irnsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

enz. jaar 1816 (1) 

6243 191-10 
06-03-1814 

Loon van Symon J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen 

welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de 

aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6298 

 

164-164a 

182, 197 

10-02-1821 

 

Loon van T. N.----  Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz. ook genoemd 

Loon van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter  bij de Stedelijke Commissie voor de Tentoonstelling 

enz. enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht van het schip de 

Vrouw  Christina  met Kapitein Reinhert ….?   vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e 
September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?   Loon van T. N.  een document met een 

kleine bijlage waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum  Gent 1820 .jaar 1821  

(7) 

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Loon van W. nr. 64 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst 

van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Loon van Wijtske H. , 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) 

8367 551/4 

00-00-1841 

Loon, Hein van,----- Witte, Johannes , Koopman en Winkelier te Harlingen.  onderwerp;  een aanklacht tegen hem  omdat hij in 

de societeit ROMA zig schandelijke en honend heeft uitgelaten over Koning Willem I o. a.d de Koning genoemd een schurk,  

een verdoemeling een moordenaar  enz. enz.  wordt verder genoemd, Bolman Jan Koopman van beroep, Stroband, Henricus 
Commissaris van Politie te Harlingen, Heep, Henricus Koopman, Hulst ter, Loon, Hein van, Ruiter, Pieter de. 7 Juni 1841 (4) 



6271 574-4 

06-07-1816 

Loonsma---- Loonstra?  Siebe Bienzes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente 

Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten 

behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

9187 735 
07-06-1918 

Loonstra Andries Sijtzes, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Loonstra Date Dates 2 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 

Loonstra Date Dates 37 Westergeest 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) 

3622 Dossier  

A-1 

30-10-1832 

Loonstra Date Dates wonende te Driesum hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek 

genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Haag Albert Willems 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 1832-1838  dossier (50) 

6381 171-A   

22-03-1814 

Loonstra Date Dates, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

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

9180 42 

07-01-1915 

Loonstra Date,  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) 

9180 42 

07-01-1915 

Loonstra Diek,  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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Loonstra Dirk P., 16 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Loonstra Dirk S., 4 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

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

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6087 948-1 
11-10-1827 

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

9184 27 

08-01-1917 

Loonstra Dirk, 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) 

8033 1276-14 
27-06-1838 

Loonstra Freerk Goitses , Flankeur 8e afdeeling infanterie * 22-03-1819 Surhuisterveen,  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) 

9180 1294 
10-07-1915 

Loonstra H.J. .------ Westra H.J.  weduwe van Loonstra J. , Loonstra H.J.,  Loonstra M. J.,  allen te Kollum en Vries de R. te 
Rottevalle samen eigenaar van het perceel kadastraal bekend enz. enz. zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder al 

hun handtekeningen  een vergunning voor een uitweg enz.   langs de rijksweg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens 

een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz.  jaar 1915 (10) 

9187 1341 
06-09-1918 

Loonstra Hiltje vrouw van Terpstra Heerke, 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) 

9180 1294 
10-07-1915 

Loonstra J.------ Westra H.J.  weduwe van Loonstra J. , Loonstra H.J.,  Loonstra M. J.,  allen te Kollum en Vries de R. te 
Rottevalle samen eigenaar van het perceel kadastraal bekend enz. enz. zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder al 

hun handtekeningen  een vergunning voor een uitweg enz.   langs de rijksweg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens 

een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz.  jaar 1915 (10) 

8280 517-11, 20 
19-05-1840 

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

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement 

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

9180 1294 

10-07-1915 

Loonstra M. J. .------ Westra H.J.  weduwe van Loonstra J. , Loonstra H.J.,  Loonstra M. J.,  allen te Kollum en Vries de R. te 

Rottevalle samen eigenaar van het perceel kadastraal bekend enz. enz. zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder al 

hun handtekeningen  een vergunning voor een uitweg enz.   langs de rijksweg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens 
een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz.  jaar 1915 (10) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Loonstra Pieter Klases 210 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Loonstra Pieter 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 
12-08-1839 

Loonstra Sye Annes 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) 



6871 22-03-1825 

11/1-C 

Loonstra Tjebbe Hages 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 
11/2-C 

Loonstra Tjebbe Hayes 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) 

9186 374 

04-04-1918 

Loonstra Tjerk Sijtzes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Loonstra Tjerk Sytzes,  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) 

8384 902/1 
11-09-1841 

Loonstra W. F---- Kooistra W. K. en Loonstra W. F.  Onderwerp; Boete en Justitiekosten jaar 1841 (1) 

8380 831-1 

23-08-1841 

Loonstra W. F. en Consorten te Surhuisterveen wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de 

registratie enz. jaar 1841 (2) 

8211 990/3 
26-09-1839 

Loonstra Wopke Hnedriks Arbeidster te Surhuisterveen komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen 
voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2) 

6271 574-4 

06-07-1816 

Loonstra? ( Loonsma) Siebe Bienzes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee 

(195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve 

van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

8224 1233-5 

04-12-1839 

Looper de J. A---- Smoor E. en Looper de J. A. zij hebben inmiddels aan hunne verplichtingen voor dr militie voldaan enz. jaar 

1839 (2) 

6081 426 
26-04-1822 

Loopma A., te Ferwerd aan hem behoort volgens de zetters van de belastingen 4 pondematen land te Nes enz. enz. jaar 1822 (3) 

6383 56 

02-04-1814 

Loopstra J. P. te Terwispel, 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) 

6082 512 

28-05-1822 

Loopstra Pieter Jans hij is aangesteld als Onderwijzer bezittende de 4e rang te Beets  ook genoemd de schoolopziener Heppener 

H. te Drachten jaar 1822 (1) 

6091 123 
04-02-1823 

Loopstra Pieter Jans te Beets , hij is aangesteld als Schoolonderwijzer aldaar en heeft zijn functie op den 1e november 1822 
aanvaard  jaar 1823 (1) 

8385 925/15 

18-09-1841 

Loopstra Steffanus Siegers door het overlijden op 31 maart 1841 is zijn functie als onderwijzer van de Jeugd te Ureterp vacant is 

geworden jaar 1841 (1) 

8365 515/17 
00-00-1841 

Loopstra Stephanus (wijlen) ,  Zwaag  Janke Beerends van der weduwe wijlen Stephanus Loopstra te Ureterp Onderwerp acte 
van Verificatie, 13 Mei  1841 (3) 

6038 650 

02-09-1818 

Loopuit Jan,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 

18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te 

kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   

Rentmeester der Domeinen van Honsholredijkl (Honselerdijk) de heer Trappen van J.D.N. jaar 1818 (3) 

6046 357 

24-05-1819 

Loopuit P. & Comp.---- 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 

Loopuit Pieter ---- 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) 

6422 458 1e 

Bataillon 
06-10-1817 

Loor van 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) 

6101 1360                     
29-12-1823 

Loos B.----Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Schoterland heeft zig op aanschrijven van de Gouverneur 
begeven met de secretaris naar het kantoor van Schade Jan  tot dusverre Ontvanger Particulier te Heerenveen om aldaar de kas 

en administratie te controleren  enz. ondertekend door Schadee Jan, Vierssen P. O. van (Pompejus Onno), Loos B.?  en Heerens 

van ….? enz. jaar 1823 (2) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 8 

06-02-1824 

Loose B. te Nieuwvliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 14 

06-02-1824 

Loose B. te Nieuwvliet, 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 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Loosecaat ….? te Eindhoven Ouderling, 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) 

6044 183 

25-03-1819 

Loot Jan  hij is overleden en wordt uitgeschreven in het register van Burgelijke pensioenen no. 815 ter waarde van fl. 91.= jaar 

1819 (1) 

8359 372-13 

16-04-1841 

Loot W. J.  van berep Winkelier, Kroeghouder enz. te Leeuwarden 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 (28) 

9725 Deel 2  

Blz.57 
00-00-1885 

Loots Adam H. ,  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.60 

00-00-1886 

Loots Adam H. naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.47 

00-00-1883 

Loots Adam Haitzes naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.53 

00-00-1884 

Loots Adam Haitzes naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.43 

00-00-1882 

Loots Adam Haitzes,  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.46 

00-00-1883 

Loots Adam Haitzes,  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.49 
00-00-1884 

Loots Adam Haitzes,  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.59 

00-00-1885 

Loots Adam W.  naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.55 

00-00-1884 

Loots Adam,  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) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Loots Albert Roelofs wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op 

het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

6055 107  

15-02-1820 

Loots Cornelis----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de 

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

heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen 
, verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris 

te Harlingen Jaar 1820 (9) 

6243 191-16 

06-03-1814 

Loots H. , 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) 

6100  1215-38 
29-11-1823 

Lootsma  Siebe Jacobs, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)) 



3288 1-XIII 

01-02-1838 

Lootsma ….? staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot 

verdiept worde enz. jaar 1833 (3)  (dossier 11) 

6258 508 

27-05-1815 

Lootsma ….?---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen  geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat hij 

daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten 
betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost,   

Ottes Douwe,  Sluiterman van Wiersum ….?,  Heuses? ….? De opziener,  Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr.,  Lootsma ….? ,  

Hauks Reinder,  Batjes (Beitjes? Jaay  )  maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van  
ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig)enz. 

enz. jaar 1815 (14) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Lootsma Auke , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  

dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo 
elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den 

gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 
1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 

6242 79 

04-02-1814 

Lootsma Auke , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 

Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6253 71 

17-01-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) ---- Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters, Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als 

gecommiteerden van den Dorpe Warns en Scharl in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verlichting over den jare 

1812  dat hoedanig wij ons ook gedragen hadden  betrekkelijk de vorderingen  door de Gemeente Ontvanger van Stavoren tegen 

ons gedaan  enz. enz. en dat de President Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren alle pogingen in het werk 

steld om de execitie van het decreet van zijne Koninklijke Hoogheid van 14 juni 1814   Ten onze koste ja zelfs ten koste van de 

waarheid tegen te werken enz. enz. enz. mede ondertekenaars Roodhof Jan Lammerts, Zijp van der Wijtze Atzes, Husman 
Tjomme Herkes  jaar 1815 (8) 

6623 120 

06-01-1814 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) ---- Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) ondertekend een proces verbaal dat hij als eerstgenoemde en 

oudste der verkozen Burgemeesters  van Stavoren verschenen op den Raadhuis van deze Stede en zijn Lootsma J. A  (Jacob 

Aukes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) mede benoemd als Burgemeesters van Stavoren enz. dat de Heer Lootsma die ook 
ondertekend samen met Bruinsma Sybrand Gerrijts enz. jaar 1814 (2)  

6623 122 

06-01-1814 

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) 

6640 536 
07-06-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes)---- Aukes T. Jr. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij een 
letter van Lootsma J. A  (Jacob Aukes) Burgemeester van Stavoren bekomen en aangaande zijn vorig request enz. jaar 1815 (2) 

6669 415-g 

29-10-1817 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) Burgemeester van Stavoren (treed af zijnde benoemd als Lid van het Collegie van Heeg 

Gedeputerde Staten) 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) 

6249 

 

857 

02-08-1814 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) ondertekend als Burgemeesteren 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 
 

882 
22-09-1814 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland dat hij ten hhogste verwonderd is dat Scholtze Jan A.  en Bruinsma Sybrand G.  ingezetenen van den dorpe Warns 

onder de Gemeente Stavoren de beschaamdheid zich durven aanmatigen om de Gouverneur enz. enz. jaar 1814 (3) 

6642 673 

29-06-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Jans Leentje dochter van Barneveld Jan weduwe van Jans Jakob thans wonende te Workum maar 
gewoond hebbende te Stavoren en behorende tot de Roomsche Kerk in armoede is vervallen enz. jaar  1815 (3) 

6644  858 

25-10-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de verpligting ter Alimentatie van Barneveld Leentje en Jans Barneveld Gerritje Jans omdat er in deze 
gemeente geen administrator voor de Rooms Gezinden bestaat enz. jaar 1815 (2) 

6394 327 

10-04-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van Stavoren ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland datb 

hij onledig is geweest en zo veel mogelijk enz. en dat het getal der zielen thans 1038 is enz. jaar 1815 (1) 

6290 748 
04-07-1818 

  

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) Stavoren, een brief aan de Koning van het Stadsbestuur van Stavoren , enkele citaten uit de brief 
zijn; Het van ouds beroemde Stavoren alwaar zelfs de zetel der Koningen was enz. dat de stad thans zo erg verminderd en 

verarmd en dat dat veel Noabele inwoners naar elders zijn vertrokken en er daardoor minder enz. enz.  getekend (in copie) 

Doornbos E.G.,  Lootsma J. A., Haytema S. P., Siedzes G. S. enz. jaar 1818 (4) 

6633 1354 

27-10-1814 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes) Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict (was) ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  dat Verwerda F. P. door de Burgermeester van Stavoren om ter vermijding van onkosten Verwerda 

welk waarneemt provisioneel den Schooldienst te Stavoren finaal aan te stellen  tot onderwijzer 2e rang voorafgaande oproeping 
van Sollicitanten enz. maar de Burgemeester van Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) schrijft dat Verwerda zeer geacht wordt 

en aangenomen kan worden enz. jaar 1814 (3) 

6260 807 

09-08-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes).---- Alberts Heije wonende te Molkwerum , de president Burgemeester van Stavoren  Lootsma J. A  

(Jacob Aukes) heeft de eer te berichtendat dese perzoon Heije Alberts  in den jare 1812  niet in Stavoren heeft gewoond dus dat 
hij enz. enz. jaar 1815 (2) 

6293 137  

10-02-1819 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes).---- Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en 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  (Jacob Aukes) 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) 

6256 368               
19-04-1815 

Lootsma J. A  (Jacob Aukes)----Baunach J. F.  Te Hindelopen dat ook hij verklaard dat de administratie van de gemeente 
(Stavoren) geheel ten agteren raken  enz.  enz. en  dat gezegde Deurwaarder wierd aangemaand om meer voortgang te maken 

met de invordering  enz. enz. getekend door de Burgemeester van Stavoren Lootsma J. A  (Jacob Aukes) jaar 1815 (1) 



6275 1029 

20-11-1816  

Lootsma J. A  (Jacob Aukes)----Sandstra Aroué aan hem is een voorstel gedaan door de Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob 

Aukes) van Stavoren Ondewerp: de armen enz. jaar 1816 (1) 

6624 319 

27-02-1814 

Lootsma J. A---- Venema Antje Huisvrouw van Venema Lieuwe wonende te IJlst van welke zij zig heeft afgezonderd en 

separaat is gaan wonen  zonder dat eenige wettelijke echtscheiding heeft plaatsgehad en hebbende bij zig inwonen twee dogters 
met name Venema Okjen en Venema Feijkje welke beide  twee onegte kinderen hebben en nog eene  dogter et name Venema 

Maaijken enz. terwijl hunne moeder maar een klein winkeltje heeft enz. deze brief is ondertekend door de Burgemeester van 

Stavoren Lootsma J. A.  enz. jaar 1814 (2) 

6251 1106 
06-11-1814 

Lootsma J. A Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als Onderwerp: wegens  
zijn reis naar Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger  van Stavoren, ook wordt genoemd Alberda H. Secretaris van 

Stavoren alwaar de gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate ten J. W. voorheen te Sneek wonende  doch thans 

secretaris van de legatie van    Z. K. H. den Souverein bij de Verenigde staten van Noord Amerika ook genoemd Freerks Jan dit 
i.v.m. interest op een door hem gezette obigatie enz. enz ook een extra brief getekend door Lootsma J. A. aan  Westendorp J. dat 

die op egen gezag de rekening heeft gemaakt maar dat… enz. enz.  (12) 

6078 4 
02-01-1822 

Lootsma J. A.---- Bakker Jan Minnes ,   Lootsma J. A.  heeft zich  vervoegd aan het  kantoor van de overledene Jan Minnes 
Bakker in leven Ontvanger van beroep  te Sneek  en in tegenwoordigheid van Gaastra Pieter  als gemachtigde in kwaliteit enz. 

enz. en de nieuw benoemde ontvanger Speelman Wobma  Helenus Marinus enz. Onderwerp: overdracht van het kantoor met 

een lijst van gelden enz. enz. de akte is ondertekend door Speelman Wobma,    Lootsma J. A.   en  Gaastra Pieter  jaar 1822 (4) 

6622 2160 

19-11-1813 

Lootsma J. A.---- Baud A. Chef de Bureau bij de prefectur een door hem ondertekende brief aan de Rijks Baron, Ridder van het 

Legioen van Eer Prefect van Vriesland dat hij niet door de schipper wegens tegenwind in Workum opghaald kon worden maar 

de volgende dag ging het wel naar Sravotren waar hij terecht kwam in een menigte van ongeveer 50 menschen bij de herberg 

een vrouw kwam hem waarschuwen dat hij weg moest zijn omdat de menigte hem wilde mishandelen enz. enz. een brief van de 

Maire van Stavoren  Lootsma J. A.  die zijn verhaal bevestigd enz. jaar 113 (6) 

6023 381 

14-06-1817 

Lootsma J. A.---- Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye 

Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden 
genoemd;  Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R.  Stadsmayor Boer de Meyer 

Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems J. (Jan) de Burgemeester,   Lootsma 

J. A. enz. jaar 1817 (5) 

6380 109 

15-02-1814 

Lootsma J. A.---- Dorenbos Gerrijt Elings te Stavoren , een brief van de Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van 

Stavoren aan de Commissaris Generaal van Vriesland , dat de eerstgenoemde van de Franschen alhier is teruggekomen en dat 

enz. ez. jaar 1814 (1) 

6046  354 
22-05-1819 

Lootsma J. A. een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2) 

6039 781 

22-10-1818 

Lootsma J. A. Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1) 

6250 994 
08-10-1814  

Lootsma J. A. 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 

3579 8-g 

26-03-1842 

Lootsma J. A. hij ondertekend een brief met als onderwerp: Reglement en Vrachttarief opgemaakt door het Grieteny bestuur van 

Hennaarderadeel enz. jaar 1842  (3) 

6045 285 
26-04-1819 

Lootsma J. A. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. 
met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2) 

6052 861 

29-11-1819 

Lootsma J. A. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6055 150 
29-02-1820 

Lootsma J. A. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

8364 499-10- 

7 - 8 

23-07-1840 

Lootsma J. A. is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn 

opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Siedsesz S. G. (Sieds Gerben). 

samen met Okkes Mr. S.   deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22) 

6868 16-02-1825 

23-A 

Lootsma J. A. Onderwerp: declaratie van reis en verblijfkosten jaar 1825 (1) 

6063 767 

31-10-1820 

Lootsma J. A. onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6059 425 

15-06-1820 

Lootsma J. A. Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2) 

6626 527 

18-04-1814 

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) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Lootsma J. A. 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) 

6267 156 
17-01-1816 

Lootsma J. A. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente 
Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3) 



6271 599-4 

15-07-1816 

Lootsma J. A. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is 

vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de 

interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

6067 
 

163 
23-02-1821 

Lootsma J. A. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie ten 
gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6644  827 

04-10-1815 

Lootsma J. A., Pietersen H. R. Opzieners der Doopsgezinde gemeente te Stavoren en Meinsma A Sollicit.ondertekenen een brief 

aan Z.M. de Koning enz. betreffende dat zij nog zonder Leraar zitten enz. ook een Staat van de bezittingen en inkomsten van de 

Doopsgezinde Gemeente opgemaakt door Lootsma J. A. en Pietersen H. R. enz. jaar 1815 (4) 

6850 7-A  

04-08-1824 

Lootsma Jacob Aukes als waarnemer van Oudewagen Gerben Ages  wiens verblijfplaats sinds een jaar onbekend is geweest en 

alsoo voor den selve in dese opkomende die de volle broeder is van de natemelde overledenen en wel Oudenwagen Neeltje en 

Oudenwagen Jantje Dienstmaagden te Amsterdam de erfenis bedraagd fl. 1642.= jaar 1824 (2) 

5996 149 
18-02-1815 

Lootsma Jacob Aukes---- 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 

6656 490 blz. 7 
15-10-1816 

Lootsma Jacob Aukes staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 
Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van 

geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6646  957 lijst 6 
20-12-1815 

Lootsma Jacob Aukes 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) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Lootsma Jacob Aukes 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 en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-C              

05-01-1816 

Lootsma Jacob Aukes 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)   

6647 6-C              

05-01-1816 

Lootsma Jacob Aukes 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 en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (7)   

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Lootsma Jacob Jacobs de weduwe 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) 

8364 490-18 

19-05-1841 

Lootsma P.---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedzesz S. G. 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) 

6390 120 en 121 

24-12-1814 

Lootsma S. J. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Lootsma S. J. te Arum 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 541-I 
05-11-1817 

Lootsma Wiepkjen---- Trip Auke Hendriks * 24-07-1797 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een 
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar 

vrijstelling is verleend aan boord van de Bouwdewina met als capitein Heinsius Willem enz. jaar 1817 (4) 

6423 541-I 
05-11-1817 

Lootsma Wiepkjen---- Trip Fokele Hendriks * 20-09-1795 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een 
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar 

vrijstelling is verleend aan boord van de Christina Bernardina met als capitein Zijlstra Hidde Foekes enz. jaar 1817 (4) 

6626 527 

18-04-1814 

Lootsma Wypkjen Aukes---- 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) 

6052 834 

23-11-1819 

Lootsma,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2) 

6049 569 

12-08-1819 

Lootsma, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (3) 

6631  1076 

02-09-1814 

Lootsman ….? uit Stavoren hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6864 26/1-C  

no.  191 

07-01-1825 

Lootsman Feen Willems te Schiermonnikoog   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 

6087 996 
25-10-1822 

Looxma ….?---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar 
tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven 



van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, 

Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land 

wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25) 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

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

5990 607 

03-08-1814 

Looxma A, Gorter O. G. te Leeuwarden  De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren 

over zijn Paarden en Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen  maar hij heeft niet geantwoord enz. jaar 1814 (3)  

5988 490 

22-06-1814 

Looxma A. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden 

beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit 

van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6082 453 
03-05-1822 

Looxma A. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Looxma A. B. 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) 

6070 424-18         

25-05-1821 

Looxma A. J.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 
1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6082 453 
03-05-1822 

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

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Looxma A. J. de weduwe staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 

Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal 

deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Looxma A. J. 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) 

6254 140-A blz.37 
17-01-1815 

Looxma A. Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Plaats uyter het Vliet daar de Olymolen op staat en een stuk grond 
aldaar, 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. 

6284 1119-27 
03-06-1817 

Looxma A. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten 
aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de 

rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36) 

6034 398 

30-05-1818 

Looxma A. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 
van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Looxma Age B.  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 

Looxma Age 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) 

8359 377/28, 24  

19-04-1841 

Looxma Age Beenses wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met 

vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 3 
19-04-1841 

Looxma Age Bienses 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) 

6385 136 

06-07-1814 

Looxma Age Binses te Hardegarijp 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) 

6678 355 Looxma Age Binses, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank 

enz, enz,, (3) jaar 1818 

3585 91, 92 

29-01-1828 

Looxma Age Binses, Negotant hij is medeoprigter van de  naamloze maatschappij genaamd de Vriesche Stoomboot 

Maatschappij daarin wordt ook vermeld met welke stoomboten zij welke diensten willen gaan aanleggen enz. jaar 1828 (28) 

8350 175/27-15 

21-02-1841 

Looxma Age Binzes met volmacht voor het dorp Blija wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 

1841 (6) 

8361 434/6 sectie 
B, E, F. 

04-05-1841 

Looxma Age Binzes te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem 
betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde 

bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan 

welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

6044 149 

08-03-1819 

Looxma Age gehuwd met  Pieters Anna  , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  

Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen 

jaar 1819 (4) 

6036 479 

07-07-1818 

Looxma Age gehuwd met Anna Pieters Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  

De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A. 

Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3) 

8361 434/6 sectie 
D. 

04-05-1841 

Looxma Age Joh’s de weduwe te Leeuwarden 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) 

6077 945 

01-12-1821 

Looxma Age Jz. te Ferwerd is eigenaar van 4 pondematen bouwland gelegen onder Nes en is beoordeeld in de 2e klasse en over 

dit land heeft immer de belastingen betaald enz. jaar 1821 (1) 



6284 1119 

17 en 28 

03-06-1817 

Looxma Age---- Poelstra Sjouke Jans,  Looxma Age,  Teitsma Sybren Jans , Rekening gedaan door Baljuw benevens het 

Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden 

wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad 

en gedaan enz. enz. zij ondertekenen deze stukken ook, jaar 1817 (2) dossier (36) 

6678 335 Looxma Age Rinzes  Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

5988 490 

22-06-1814 

Looxma Age, hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden 

beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit 

van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Looxma Agezoon, 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) 

6254 140-B-blz. 23 

17-01-1815 

Looxma B.  uit een kamer aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,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. 

6060 480 

06-07-1820 

Looxma Binze, 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) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Looxma F. M. P. 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 10 

Looxma J. te Tietjerk 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) 

6867 11-02-1825 1-

1-A 

Looxma Janke---- Albarda Willem Lid van de Raad van de Stad Leeuwarden en zijne echtgenote Looxma Janke een request 

houden de een verzoek  om vernietiging van de Hypothecaire inschrijving  bij de Notaris Kutsch J. C. gedaan op 27-12-1817 en. 
enz. wegens de nalatenschap van Hoitinga Trijntje en van de nalatenschap van Albarda Hendrikus Julius enz. enz. jaar 1825 (6) 

6865 13-A 

20-01-1825 

Looxma Janke---- Alberda Willem  gehuwd met Looxma Janke een request  betreffende de nalatenschap van Hoitinga van 

Wiarda Trijntje overl. 26-09-1820,  huisvrouw van Alberda Henricus Julius  jaar 1825 (2) 

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

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

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

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

8359 377/28, 14 
19-04-1841 

Looxma T. M. F. wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement 
omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den 

Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. 

jaar 1841 (5) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Looxma T. M. S?. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

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

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

(123) 

8359 377/28, 16 
19-04-1841 

Looxma T. M. T. 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) 

8386 949/36 
20-09-1841 

Looxma te Rijpekerk,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 
Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9126 1586 

03-11-1879 

Looxma Ypeij A. te Rijperkerk,  in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om enige percelen land 

gelegen  nabij de Schanserbrug aan de straatweg aan te sluiten door een dam te leggen enz.   tevens de toegestane vergunning 
met de voorwaarden enz.  jaar 1879 (7) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Looye Arie 23 is zijn volgnummer en Terheide 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)  

6251 1119 
21-11-1814 

Looyenga G. A.., Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Ureterp 
enz. jaar 1814 (2) 

8061 1262/14    

177/11010 

16-12-1837 

Looyenga G. van Nijkerk van beroep  Schipper, jaar 1837 

8190 548/11, 282 

29-05-1839 

Looyenga J. Pontveer onder Schouw, jaar 1839 

8012 821/9, 174 

15-08-1837 

Looyenga Jan Johannes Grouw Veldwachter, jaar 1837 

5664 162, 25 

27-02-1917 

Looyenga P. Berlikum Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 25 
28-02-1918 

Looyenga P. Bolsward Schip de  Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 11 

27-02-1917 

Looyenga P. Ferwerd Schip de Traveller,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 11 
28-02-1918 

Looyenga P. Ferwerd Schip de Traveller,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 



8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Looyenga R. F.  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) 

8373 661/18 
07-07-1841 

Looyenga R. F. Hij is leverancier van  Steenkolenvoor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van 
leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1) 

8386 949/6-4 Looyenga 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) 

6285 1247-34 

18-12-1817 

Looyinga Geert A. , 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) 

6282 737-6 

07-07-1817 

Looyinga Jetze P., Slagter 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) 

6282 737-6 

07-07-1817 

Looyinga Pieter P., Slagter 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Looz Majoor is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin 
W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde 

militairen enz. jaar 1815 (8) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 8 

06-02-1824 

Loreijn C. te Schipluide, 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 deel 2 

blz. 8 

22-01-1818 

Loreijn C. te Schipluiden Gecommiteerde Classi Gecommiteerde 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)kale 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) 

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Loreijn C. te Schipluiden 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) 

6651  199 

04-05-1816 

Loreijn C. te Schipluiden 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 enz. der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1816 (4)   

6709 36 deel 2  blz. 

8 

16-01-1822 

Loreijn C. te Schipluiden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 
04-01-1819 

Loreyn C. Predikant te Schipluiden tot Classificaal Gecommitteerde 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 8 

04-01-1819 

Loreyn C. te Schipluiden 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) 

6054 45 
19-01-1820 

Lorgion J. J. (Johannes Jacobus) Dominee,  een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwer;p de diakonie is 
volstrekst onvermogend genoemd  Ureterp bied aan 3/4 deel te betalen maar die van Siegerswolde hebben volstrekts niets om de 

1/4e deel te betalen  enz. jaar 1820 (2) 

6671 54 deel 2 
blz. 15 

22-01-1818 

Lorgion J. J. (Johannes Jacobus) op de Lemmer Scriba Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt 
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van 

het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 16 

04-01-1819 

Lorgion J. J. (Johannes Jacobus) op de Lemmer wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 
Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 
17 

16-01-1822 

Lorgion J. J. (Johannes Jacobus) op de Lemmer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 
incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Lorgion J. J. op de Lemmer, 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) 



6683 2 deel 1 

Blz. 10 

04-01-1819 

Lorraine Holling de J. A. Predikant te Delden tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel 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. 17 
04-01-1819 

Lorraine Holling de J. A. te Delden 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. 9 

06-02-1824 

Lorraine Holling de J. A. te Delden, 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. 18 
06-02-1824 

Lorraine Holling de J. A. te Delden, 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 

6422 458 1e 
Bataillon 

06-10-1817 

Lorzl? A?. J.  het Bildt 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) 

8257  74/18 

22-01-1840 

Los Coenraad Willem  te Wanswerd verzoekt om plaatsing als Tolgaarder op het nieuw aangelegd wordende gedeelte van de 

Straatweg tusschen in Vriesland van  de Steenhardsterbrug en de provinciegrens der provincie Groningen  (4) 

8214  1026/9 
07-10-1839 

Los Coenraad Willem en Los Cornelia Juliana huisvrouw van Oosterga Bauke Jelles van beroep Veldwachter allen te Wanswerd 
en verdere erven van wijlen Los Johannes in leven Leraar der Hervormde overleden te Wanswerd 17 mei 1839 zij verzoeken bij 

request uitstel van aangifte memorie enz. jaar 1839 (4) 

8214  1026/9 

07-10-1839 

Los Cornelia Juliana---- Los Coenraad Willem en Los Cornelia Juliana huisvrouw van Oosterga Bauke Jelles van beroep 

Veldwachter allen te Wanswerd en verdere erven van wijlen Los Johannes in leven Leraar der Hervormde overleden te 
Wanswerd 17 mei 1839 zij verzoeken bij request uitstel van aangifte memorie enz. jaar 1839 (4) 

9182 734 

27-04-1916 

Los Jan te Oldemarkt, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer 

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

8214  1026/9 
07-10-1839 

Los Johannes---- Los Coenraad Willem en Los Cornelia Juliana huisvrouw van Oosterga Bauke Jelles van beroep Veldwachter 
allen te Wanswerd en verdere erven van wijlen Los Johannes in leven Leraar der Hervormde overleden te Wanswerd 17 mei 

1839 zij verzoeken bij request uitstel van aangifte memorie enz. jaar 1839 (4) 

8257  75/10 
22-01-1840 

Los Johannes---- Thooft P. J. in hoedanigheid als provisionele bewindvoerder over de zaken van Roos Sara Catharina weduwe 
van  Los Johannes wonende te Amsterdam wegens aangifte van de nalatenschap van  Los Johannes overleden op 17 mei 1839 te 

Wanswert  enz. jaar 1840 (3) 

8309 1110-7 

09-11-1840    

Los Johannes---- Thooft Philippus Jeremies Handelaar te Amsterdam ondertekend een brief dat hij als Rekwestant in kwaliteit 

als curator en voogd over Roos Sara Catharina die mede erfgenaam was in de nalatenschap van Los Johannes te wanswerd 
overleden heeft 8 weken te laat de successie enz. jaar 1840 (5) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Los Lambert Hendriks 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 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Los Renger 393 is zijn volgnummer en Bunschoten 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-E 

1e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Los te Hilke W. 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 
2_R. 

22-10-1814 

Losch H. 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 
16-01-1822 

Losecaat A. te Eindhoven, 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. 
22 

16-01-1822 

Losecaat A. te Eindhoven, 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) 



6414 27 

15-01-1817 

Losfeld François-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 

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

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

outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 

reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 
Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? 
En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 

kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 

aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 
gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 

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

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 

getekend is. jaar 1817 (5) 

6414 27 
15-01-1817 

Losfeld Louis-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par 

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

outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 

reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 
Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? 
En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 

kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 

aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 
gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 

Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 

authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 
Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 

getekend is. jaar 1817 (5) 

6388 14 
29-09-1814 

Losman Christiaan Fredrik---- Tenijoe? Gauke Sikkes en Lohman F. zij zijn van de functie 1e en 2e Luitenant ontslagen komt 
ook in voor Coopmans Hibbe en Hoekema Sjoerd Jacob en Kingma Gerben Jans en Losman Christiaan Fredrik die allemaal met 

hun functie benoemd worden enz. jaar 1814 (1) 

3700 28-A 
05-02-1835 

Losser Berbardus, 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 28-C 

08-02-1839 

Losser Bernardus, 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 

Losser Bernardus, 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) 

3699 A-28 
17-02-1834 

Losser Bernardus, 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 28-B 

04-02-1836 

Losser Bernardus, 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 1-C 

blz. 4 

01-03-1839 

Losser Trijntje Bernardus te Opsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 

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

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

3701 28-C 

08-02-1839 

Losser Trijntje Bernardus, 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 

Losser Trijntje Bernardus, 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-B 

04-02-1836 

Losser Trijntje Bernardus, 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) 

3699 A-28 

17-02-1834 

Losser Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

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

3700 28-A 

05-02-1835 

Losser 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 (7) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lotinga 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) 

8280 526-1, 15 
22-05-1840 

Lots Storm als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 



andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Lotstra H. 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) 

8309 1107-11 

09-11-1840    

Lotstra Hijlke Sibles is op voordragt van de Heeren Ontvangers der Loterijen te Leeuwarden geadmiteerd en hij langer dan 1 jaar 

in Leeuwarden woont enz. jaar 1840 (3) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Lotstra Hylke 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) 

6854 38-D 

16-09-1824 

Lotstra Sible Hylkes , Koopman te Heeg, onderwerp debitant voor de  loterij  enz. aar 1824 (4) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Lotstra Sible Hylkes, 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) 

6867 12-02-1825 

26-A 

Lotz ….? ---- Storm ….?,  Lotz ….? en Schaijk van ….? Geposteerd als Visiteurs op Rijks uitlegger Boreas dienende tot de 

klaringen bij de Engelsmanplaats enz. Onderwerp: hun uitbetaalde tractement, jaar 1825 (1) 

6871 28-03-1825 

16-A 

Lotz ….?---- Storm ….?, Lotz ….? en Schayk van alle drie commiesen Visiters dat zij ieder zeshonderd guldens Tractement 

jaarlijks genieten enz. enz. jaar 1825 (4) 

6869 03-03-1825 

27-A   

Lotz Anthonij Petrus Theodorus Storm wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren 

gestationeerd op s’Rijks uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en 

tractementen jaar 1825 (2) 

8374 698/14 
16-07-1841 

Lotz Storm Commies Visiteur te Harlingen verzoek voor 14 dagen verlof is toegestaan  jaar 1841 (1) 

6866 04-02-1825 

28-B 

Lotz Storm---- Klasen G.  wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en 

Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. 
jaar 1825 (6) 

6019 81 blz.  

47 t-m 51 

05-02-1817 

Lotze J. A.---- Swildens J. H. Professor gaat over een inventaris van zijn nalatenschap waarin genoemd  de erfgenamen Talsma 

Aafje Seijes, Lotze J. A., Wassenberg H. van beroep Advocaat uit naam van de Boekverkoper Elive ….? te Amsterdam mede 

door de Advocaat Stinstra A. uit naam van Talsma Aafje Seyes, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; 
Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, 

Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met 

Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt 
beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve 

boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Louda Sietze Geerts 253 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

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

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

8363 480/16 

00-00-1841 

Louer ,Joh. Potschipper te Leeuwarden, verzoekt vrijstelling patenrecht, dossier met een handgeschreven brief met haar 

handtekening jaar 1841 (3) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Louer Gerardus Fredericus *  Den Bosch, 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) 

8363 480/16, 249 

14-05-1841 

Louer Joh. Leeuwarden van beroep Potschipper, jaar 1841 

8111 923/12, 211 
18-09-1838 

Louer Johannes Aan Boord van zijn schip, Schipper van beroep, jaar 1838 

6871 22-03-1825 

9-C 

Louis ….? en Rosier ….?   Een document betreffende hun ouders en geboortedatums (niet genoemd) jaar 1825 (3) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Louis Egbert 62 is zijn volgnummer en MeppeI 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) 

8269  291/18 

24-03-1840 

Louis J. J., Handgeschreven brief van J. J. Louis (D.W.D.) , jaar 1840 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franeker 

Louis J. 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 

Franeker 

Louis J. te Franeker 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) 

8257  70/8 

21-01-1840 

Louis Jan Joseph geeft in een door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat hij reeds in zijnen vroege jeugd zich aan 

den militaire dienst heeft gewijd en alsoo eenen 12 jarigen loopbaan heeft gehad en  het MetalenKruis daarvoor ontvangen en hij 
heeft de functie van Veldwachter en Dienaar van de Policie in het kanton Scheveningen tegen genot van salaris waar te nemen  

maar omdat hij een Vriesch is en zinds 1812 ouderloos enz. jaar 1840 (3) 

6872 05-04-1825 
52-C 

Louis Jan Joseph. Onderwerp: extract betreffende de genoemde loteling en dat hij volgens zijn opgave meent dat hij in 1805 is 
geboren  hem egter de datum en de maand onbekend was en hij te Franeker geboren is enz. jaar 1825 (4) 

6005 938 blz. 4 

30-11-1815 

Louis Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

5997 307 
31-03-1815 

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

nummer  104 



6242 90 

04-02-1814 

Louis Jolle 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) 

6387 68              

11-09-1814 

Loukam Marten Hendrik  is aangekomen te Kampen bij het 3e Bat. Inf. der Landm. enz. jaar 1814 (1) 

8280 517-11, 16 

19-05-1840 

Louma Heintje O. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6020 178 
24-03-1817 

Louners Dominique Philip staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 
administratie der verenigde regten te Heerenveen 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) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Loureiro ….? Kapitein met het schip de Aviso van Havanna naar Hamburg 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) 

6258 520-4 en 5 en 

6 en 13 
31-05-1814 

Lourens (Louwrens) Johannes wegens het transporteren van  4 man & vrouw met paarden en wagen  naar de Blesse  op den 9e 

januari 1814 enz..    ,  zijn declaratie wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout 
van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als 

andere kleinigheden jaar 1815 (6) dossier (23) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5 

17-09-1839 

Lourens A. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

6243 191-17 

06-03-1814 

Lourens Christ. De weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het 

branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen 
van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5 

17-09-1839 

Lourens D. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 5>> 
17-09-1839 

Lourens D. J. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 

te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

9186 146 

06-02-1918 

Lourens Egbert, 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 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5 

17-09-1839 

Lourens F. D. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

8375 708-5_5b 
20-07-1841 

Lourens F. te Pietersburen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. 
Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten 

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

6258 627-9 
21-06-1815 

Lourens Hendr. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

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

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

6632 1262,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Lourens Hielke, 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) 

6630  1017B blz. 4 

22-08-1814 

Lourens Jacob de weduwe 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. 4 

22-08-1814 

Lourens Jacob de weduwe wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

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

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

6258 627-9 

21-06-1815 

Lourens Jakob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

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

9185 1612 

05-12 1917 

Lourens 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) 

9186 146 

06-02-1918 

Lourens Jantje, 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 

9186 146 
06-02-1918 

Lourens Johannes, 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 

6423 541G 

25-10-1817 

Lourens Remkien---- IJnzen Jan Jansen * 26-03-1795 z.v. IJnzen Jan Jansen en Lourens Remkien 14 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) 



8210  958/2 211 

Bladzijde 5 

17-09-1839 

Lourens S. J. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 

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

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

8214  1028/12 
08-10-1839 

Lourens Sake Jans 29 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) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Lourens T. , 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Lourens Taek de weduwe 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) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Lourens Titte 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, 5 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Lourensz F. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

6383 75 
23-04-1814 

Lourensz U. H. 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) 

8386 949/6-5 Lourensz. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger 
van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 

geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

6395 506 
21-05-1815 

Lourman Marten Joostes 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) 

5672 45 

18-06-1891 

Lousberg Jos   Directeur der Maastricht Groningsche  stoomboot Maatschappij  met het schip “Zuiderzee ”  en met het Schip de 

Maastricht-Groningen 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) 

5672 39 

28-02-1891 

Lousberg Jos   Directeur der Maastricht Groningsche Schroefstoomboot Maatschappij vraagt om met de Stoomboot genaamd 

“Maastricht Groningen” en de “Zuiderzee’te mogen varen in het kanaal van Harlingen, Dokkum, Nieuwezijlen enz. jaar 1891 
(2) 

5673 

 

148-B  

30-05-1895 

Lousberg Jos een handgeschreven en ondertekende brief van Lousberg Jos Directeur  Maastricht Groningsche 

Schroefstoombootmaatschappij te Maastricht,  er wordt genoemd de Stoomboten de “Petrus”, de Maastricht-Groningen,  en de 

Zuiderzee die reeds een vergunning hebben vanaf 19 Maart 1891 een dossier met correspondentie gaande  over diverse 
vergunningen voor diverse met name genoemde wateren in Friesland , enz. jaar 1895 (7) 

5673 

 

148-A 

07-10-1897 
 

Lousberg Jos---- Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij te Maastricht, Directeur Lange Jos, er wordt genoemd 

de Stoomboten de “Petrus”, de Maastricht-Groningen,  en de Zuiderzee die reeds een vergunning hebben vanaf 19 Maart 1891 
een dossier met correspondentie gaande  over diverse vergunningen voor diverse met name genoemde wateren in Friesland ,  een 

handgeschreven en ondertekende brief van de directeur Lange Jos en 2 handgeschreven en ondertekende brieven van Lousberg 

Jos tevens Directeur enz. jaar 1897 (11) 

6424 584 

02-12-1817 

Lousma S. L. 14 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) 

6385 54-26 

14-07-1814 

Loutenbach Willem staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3) 

6254 126-4 en 9 
16-01-1815 

Loutenbak G. Te Collum, 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Louvau Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des 

extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 

guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 
renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 
Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 

authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 
getekend is. jaar 1817 (5) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 

van Arrest 
26-03-1824 

Louwenaar Pier, 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 

Louwenaar Pieter, 117 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Louwenaar Pieter, 204 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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) 

8285 615-19 

19-06-1840 

Louwenaar Simon is inmiddels overleden desselfs weduwe heeft zig enz. het betreft zijn verzoek om een Gratificatie enz. jaar 

1840 (4) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Louwensz F. U. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Louwerens Barteld W. 114 Grouw 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) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Louwerman Gosse, 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) 

6267 195 

12-03-1816 

Louwerman Tomas, Boer de Jan, Antonides Anne en Boersma Hotze gemeenteraden der gemeente Veenwouden  alle daar 

wonende  en Byma Sikke Wybes, Westra Eelke E. gequalificeerde armvoogden van den dorpe Veenwouden   schrijven en 

ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: dat zij in en jare  1814 aan de schout  der gemeente 
Veenwouden  menigmaal per monde hebben verzocht om een mandaat wegens\de post voor het onderhoud van de uurwerken 

maar heeft  de somma tot onderhoud van de brug enz. enz. jaar 1816 (2) 

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Louwersma Sieger 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) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Louwes Bonne Hnedriks 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) 

5993 889 

04-11-1814 

Louwes Heere vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien 

wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2) 

6256 313 
29-03-1815 

Louwes 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Louwma G. L. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. 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) 

5711 4 

00-08-1899 
28-08-1902 

Louwman A. Metingen van Binnenvaartuigen 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 1899 en 1902 (45) 

6424 609 

10-12-1817 

Louwrens B. W. 6 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel 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 (3) 

6715 112 

00-00-1823 

Louwrens Gabe Louws--------Lyckle Boutes de Vries en zijn vrouw Aafke Louws de Vries domicilie te Eernewoude hebben een 

ongeluk gehad met hun schip de Twee Gebroeders op de Zandplaat achter het dorp Oudemirdum en is hun schip verbrijzeld, het 
was p een woensdag de 16e april dat Jochum Hylkes Schots Boereknecht  te Oudemirdum het schip heeft zien stranden 

omstreeks  4 uren in de middag tevens hebben  Hendrik en Gabe Louws Louwrens wonende te Wyckel  en Oudemirdum zij 

hebben de schipper en zijn vrouw op de wal geholpen enz. enz. jaar 1823 (4) 

6261 896-2 
02-09-1815 

Louwrens H. te Pietersbierum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige 
district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron 

Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 

1813)  jaar 1815 (4) (24) 

6715 112 

00-00-1823 

Louwrens Hendrik Louws------Lyckle Boutes de Vries en zijn vrouw Aafke Louws de Vries domicilie te Eernewoude hebben 

een ongeluk gehad met hun schip de Twee Gebroeders op de Zandplaat achter het dorp Oudemirdum en is hun schip verbrijzeld, 

het was p een woensdag de 16e april dat Jochum Hylkes Schots Boereknecht  te Oudemirdum het schip heeft zien stranden 
omstreeks  4 uren in de middag tevens hebben  Hendrik en Gabe Louws Louwrens wonende te Wyckel  en Oudemirdum zij 

hebben de schipper en zijn vrouw op de wal geholpen enz. enz. jaar 1823 (4) 

3698 B-15 
nrs. 15-27 

15-02-1832 

Louwrens Johannes Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 



3698 B-15 

nrs. 15-27 

15-02-1832 

Louwrens Matthijs Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3698 B-15 
nrs. 15-27 

15-02-1832 

Louwrens Pieter Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen 
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6261 897-7 

02-09-1815 

Louwrens Ulrik H. te Pietersbierum,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van 

allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan 
Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9 

6630  1017B blz. 5 

22-08-1814 

Louwrier Arien Hendriks staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

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

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

6630  1017A blz. 5 
22-08-1814 

Louwrier Arien Hendriks 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) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Louws Bauke de erven 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) 

3698 B-4 

20-02-1832 

Louws Eke, 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) 

6631 1125 
14-09-1814 

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

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

van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en 
dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman 

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

eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema 
huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan 

heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen 

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

verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als 

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

komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  
Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 

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

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

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

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

8355 294-33 
26-03-1841 

Louws Floris, Schutter 1ste Afd. Zeeuwsche  schutterij * 08-09-1805 Rotterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat 
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 

Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 

van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  

jaar 1841  (4) 

6846 3-A 
26-06-1824 

Louws Geeske gehuwd met Kastma Klaas Yjes en dochter van wijlen Dirks (Durks) Attje Onderwerp nog verschuldigede 
belastingen jaar 1824 (3) 

6830 20-A 

20-01-1824 

Louws Geeske---- Kastma Klaas IJes dagloner te Oudwoude als in huwelijk hebbende Louws Geeske dochter van Dirks Attje te 

sommeren om te betalen  een somma van f. 7.59 van meerdere ongebouwde eigendommen te enz. tevens een Proces verbaal van 

onvermogen verder genoemd dat de Deurwaarder gaat naar de woonplaats van Dijkstra Kornelis H. ten einde te overgaan tot 
beslaglegging van maar dat de erven enz. jaar 1824 (5) 

6830 

  

20-A 

17-01-1824 

Louws Geesken d.v. Attje Dirks------- Dijkstra Kornelis Harmen Vischjager onder Oudwoude er worden meubels in beslag 

genomen met een omschrijving welke meubels, wordt in genoemd Dirks Attje Kootma, Klaas Ypes dagloner te Oudwoude 
gehuwd met Louws Geesken d.v. Attje Dirks Jaar 1824 (3) 

6242 90 

04-02-1814 

Louws Herre 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) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Louws Jan wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  

bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 
1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, 

Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

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

Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (8) dossier (11) 

6628  825 blz. H. 

23-05-1814 

Louws Sijmen ondertekend (Handmerk) mede 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) 



6633 1396 

09-11-1814 

Louws Symen ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) 

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-12 
21-06-1815 

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

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

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

9190 589 
07-05-1920 

Louwsma A. Woerden Agent van Politie, jaar 1920 (1) 

9188 570 

15-05-1919 

Louwsma A. Woerden Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4) 

9181 1709 
27-09-1915 

Louwsma Anne 22 jaar wonende te Leiden, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking 
van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

9182 630 

05-04-1916 

Louwsma Anne te Leiden, 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 

Louwsma Anne te Leiden, 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) 

9188 358 

21-03-1919 

Louwsma Anne Woerden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919  (1) 

9187 908 

06-07-1918 

Louwsma Anne Woerden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

9191 971 en 923 

04-08-1920 

Louwsma Anne, agent van Politie te Woerden,  zijn benoeming tot Veldwachter te Gaasterland jaar 1920 (2) 

6394 257 

31-03-1815 

Louwsma Hendrik Louws hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente 

Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van 

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

volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als 

Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6271 602 -3 
18-06-1816 

Louwsma J. K. 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Louwsma Jelle Louwes 352 Bakhuizen 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, 3 
nummer 1 

20-01-1840 

Louwsma Roel Hendriks 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) 

6021 218 2e deel  
10-04-1817 

Louyet L. C. te Brussel,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst 
(22) 

6680 418 blz. 8 

07-10-1818  

Louys N. te Namen Apotheker, 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) 

4635 A-1, 48 

09-01-1885 

Love A. W. Kapitein op de Sapphire, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het 

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

4635 E-1, 35 

05-03-1885 

Love A. W. Kapitein op de Sapphire, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het 

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

9187 1787-A 

05-12-1918 

Lovius Martinus, 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) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Lovius Minne Malaga/Texel Kapitein op de  Nooitgedacht  (Harlingen)  , jaar 1840 

8376 744/15-13 

30-07-1841 

Lovius Minne X Hiltje Minnes Zeekapitein (4) 

6833 1-A 

06-02-1824 

Lovius R. D. Harlingen Scheepseigenaar en Kapiteinvan de Maria Sophia,  jaar 1824 

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Lovius Rinse nr. 57 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst 

van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6854 15-A 
25-09-1824 

Lovius Rinze Douwes Schipper te Leeuwarden een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een 
bekeuring, wegens het niet aangeven van goederen jaar 1824 (2) 

6854 15-A 

25-09-1824 

Lovius Rinze Douwes Zie ook   toevalsvondsten Schipper, jaar 1824 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Lovius Willem * 03-02-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de 
Nepthunis (4) 

3577 82, 83 en 84 

02-07-1835 
30-07-1835 

LoviusAntje Douwes wed. Harke Martens Smit Leeuwarden,  een request met haar klacht over de regering van de stad 

Leeuwarden bij verzoek door haar aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam gedaan  om het door nhaar wijlen man 
bediende veer Leeuwarden Amsterdam door haar zoon Smit Marten Harkes  te mogen blijven bevaren tevens een afwijzing van 

haar request enz. jaar 1835 (11) 

3662 170 

20-08-1840 

Lowenzen Booij----Rickmers Hendrik Braar Commandeur van het Schip de Dirkje Adama  en Lowenzen Booij als Stuurman 

jaar 1838 (5) 



6020 165 

18-03-1817 

Lowijn Alof A. van beroep Ontvanger der Indirecte Belastingen te Terschelling een door hem geschreven en ondertekend 

document enz. jaar 1817 (2) 

6094 372 

02-05-1823   

Loyau-Fontaine---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te 

graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis 
de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; 

Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, 

Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met 
vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9) 

8052 801/1 

34/7018 

12-08-1837 

Loyenga G. P. Nijkerk van beroep  Schipper, jaar 1837 

8053 861/7 

34/7421 

28-08-1837 

Loyenga Gjalt P. Nijkerk van beroep  Schipper, jaar 1837 

6383 59 

02-04-1814 

Loyenga Greelt Jans 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) 

6840 36-A  
blz. 15 

22-04-1824 

Loyenga J. P. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Loyenga J. te Lekkum 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) 

6383 61 
02-04-1814 

Loyenga Jan G. 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) 

6840 36-A  
blz. 15 

22-04-1824 

Loyenga P. Slager 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) 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Loyenga R. F. 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) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Loyenga R. F. 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 ) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Loyenga 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, 9 
22-05-1840 

Loyenga te Leeuwarden als uitvoerder 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) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Loyenga 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Loyenga 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 
Menaldu- 

        madeel 

Loyenga 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) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Loyenga 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 Gemeente Sneek in de 
maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8285 615-2, 8-1 
19-06-1840 

Loyenga te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumawoude in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 9 
19-06-1840 

Loyenga 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 Dockum  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, 18 
22-05-1840 

Loyenga 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) 

6840 36-A  

blz. 15 

Loyenga W. 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 



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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 
17-07-1839 

Loyenga W. J. te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6390 32-33-33v-38-

39 

26-11-1814 

Loyinga Jitse Pieters, Piekenier hij ondertekend samen met nog 12 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 ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee 

eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Loyinga ook Lojenga Wiebe Jans Koopman wonende te Oldeboorn 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 (17) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Loyinga 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 )    

6255 250-4 
10-03-1815 

Loze de Jacob  heeft tegoed voor ¾ Anker Jenever , 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) 

6293 47-20 t/m/34 
07-10-1818 

Loze de Jacob----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob 
Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving 

van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van 

Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  
Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 

5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen 

voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van 
enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45) 

6288 309-7 

09-04-1818 

Loze de Jacob ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 

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

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Lub M. P. te Sneek is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 

1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Lub M. P. te Sneek is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier 
ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Lub Michael Pieter Commissionair 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 18) 

9186 10 
03-01-1918 

Lubach  Dirk, 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 

6055 141 

26-02-1820 

Lubach  Maria---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, 

Hendrik 27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar 
jaar 1820 (1) 

6056 159 

03-03-1820 

Lubach  Maria---- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 

onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 
Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 

en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 

en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 
wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 

daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 

van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6055 141 
26-02-1820 

Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, Hendrik 27 jaar, en absent 
Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar jaar 1820 (1) 

8285 611-19, 1 

18-06-1840 

Lubach Adrianus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of 

ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6) 

6055 141 
26-02-1820 

Lubach Andries---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, 
Hendrik 27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar 

jaar 1820 (1) 

6056 159 
03-03-1820 

Lubach Andries--- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 
onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 

en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 
en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 

daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 
van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2)- 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lubach Andries, 404 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) 

5999 425 

06-05-1815 

Lubach D.  †, Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der  vertrokken onderwijzers de plaats 

van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2) 



9187 1644 

06-11-1918 

Lubach Dirk gehuwd met Kalsbeek van Janke, 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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Lubach Dirk,  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) 

9180 642 

07-04-1915 

Lubach Dirk, 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) 

6636 140 
10-02-1815 

Lubach Doede---- Wielinga van Scheltinga E. E.  Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende het overlijden op den 28e januari van den Veldwachter Lubach Doede de plaats vacant is geworden en 

draagt voor Berg Bouwe Hessels enz. jaar 1815 (2) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Lubach G. (Gerrit)  Steeds te Leeuwarden gevestigd het laatst gewoond bij zijn broeder Lubach Johannes  op de Nieuweburen 
zegelklopper van enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van 

eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6) 

6055 141 
26-02-1820 

Lubach Gerrit---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, Hendrik 
27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar jaar 

1820 (1) 

6034 395 
30-05-1818 

Lubach Gerrit, Wolkammerij, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  
aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6056 159 

03-03-1820 

Lubach Gerrit----Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 

onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 
en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 

en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 
daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 

van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6045 285-b 
26-04-1819 

Lubach H. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. 
met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Lubach H. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten 

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

6027 761 
28-10-1817 

Lubach H.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en Alma H. W. 
voor  geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W.  

voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie van arbeidslonen , 

, Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor 
druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2) 

6070 414 

22-05-1821 

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

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

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

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Lubach Harmanus, 61 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) 

6055 141 

26-02-1820 

Lubach Hendrik---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, 

Hendrik 27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar 
jaar 1820 (1) 

6056 159 

03-03-1820 

Lubach Hendrik---- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 

onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 
en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 

en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 
daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 

van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

8364 498/10, 2 
21-05-1841 

Lubach Hendrik staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die 
Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en 

vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lubach Hendrikus, 245 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Lubach Hermanus 23 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Lubach Hermanus 8 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) 

6400 

 

832 – 832A -

833 

29-09-1815 

Lubach J. Schutter bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend mede een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K. Secretaris van den Krijgsraad van de 

Stedelijke Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat hij eindelijk tenuitvoer heeft gebragt hetgeen 
wat hij meer dan eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz. en in een vervolg brief; de beschuldegingen ingebracht 

tegen de Misikant Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd jaar 1815 (13) 



6009 163 

09-03-1816 

Lubach Jacob Corrector Latijnsche school te Dokkum een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den Latijnsche 

Scholen van Dokkum ondertekend door de Burgemeester der stad Dockum Goslings O. (Oege),. jaar 1816 (2) 

6055 141 

26-02-1820 

Lubach Jacob---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderodm zijner kinderen is Johannes 29 jaar, Hendrik 

27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar jaar 
1820 (1) 

6056 159 

03-03-1820 

Lubach Jacob---- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 

onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 
en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 

en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 
daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 

van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6056 159 
03-03-1820 

Lubach Jochum ---- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 
onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 

en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 
en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 

daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 

van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6055 141 

26-02-1820 

Lubach Jochum---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, 

Hendrik 27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar 
jaar 1820 (1) 

6056 159 

03-03-1820 

Lubach Johannes ---- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 

onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 
en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 

en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 
daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 

van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6388 114  
t/m 116         

21-10-1814 

Lubach Johannes , ---- 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) 

6055 141 

26-02-1820 

Lubach Johannes---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderodm zijner kinderen is Johannes 29 jaar, 

Hendrik 27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar 
jaar 1820 (1) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Lubach Johannes---- Lubach G. Steeds te Leeuwarden gevestigd het laatst gewoond bij zijn broeder Lubach Johannes  op de 

Nieuweburen zegelklopper van enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van 

Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Lubach Johannes, 19 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Lubach Johannes, 50 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) 

8280 525-A, 2 

13-30a 
16-05-1840 

Lubach Klaas 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) 

6834 23-C 

20-02-1824 

Lubach Klaas is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Meindertsma  Bokke enz. jaar 1824 

(3) 

6254 140-A blz.18 

17-01-1815 

Lubach Pieter betaald jaarlijks fl.  enz. uit een woning in de Butterhorne  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 (3) dossier (60) 

8384 908/12 
14-09-1841 

Lubach Pieter gewezen Fuselier bij het garnizoen te Veere , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij  vermeld 
dat hij 17 jaar heeft gediend en wegens lichaamsgebreken enz. enz.  thans te Leeuwarden wonende en te Utrecht gehuwd en zijn 

3e kind op komst,  verzoekt een functie als Ambtenaar enz. enz. Jaar 1841 (1) 

6055 141 

26-02-1820 

Lubach Pieter---- Lubach  Rinke wint de kost met Tabak te kerven  en de ouderdom zijner kinderen is Johannes 29 jaar, Hendrik 

27 jaar, en absent Andries 23 jaar en zeer gebrekkig, Jacob en Jochum 19 jaar Pieter 16 jaar, Gerrit 14 jaar Maria 11 jaar jaar 
1820 (1) 



6056 159 

03-03-1820 

Lubach Pieter---- Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het 

onderzoek: Lubach  Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, 

Lubach Gerrit bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont 

en opgeleid wordt tot Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag 
en niets kan bijdragen , Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en 

wegens zijn gebrek bijna nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en 

daarna enig bericht aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten 
van een kind bij zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6864 26/1-C  

no.  145 
07-01-1825 

Lubach Pieter te Leeuwarden 82e 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) 

6641  603 

11-07-1815 

Lubach Pieter---- Wielinga van Scheltinga H? Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende het requeste van Lubach Pieter en Dijkstra Willemmet verzoek dezelve in handen te stellen van de kerk en 
Armen voogden van den Dorpe Blessum enz. jaar 1815 (1) 

6055 120 

21-02-1820 

Lubach Rinse  dat het rapport op zijn request van 25-12-1819 no. 820  blijkt niet welke kostwinning van hem en zijn kinderen 

enz. enz. jaar 1820 (1) 

6053 935 
20-12-1819 

Lubach Rinse een handgeschreven brief met handtekening met als verdrietige inhoud dat hij inwoner der stad Leeuwarden is 
wonende aldaar in de Sacramentsstraat no. 330 . hij dient een request in voor  een gratificatie voor zijn talrijk gezin met 7 zonen 

en een dochter en dat zijn oudste zoon onder het Franse Bestuur met het leger naar Rusland is vertrokken  zonder wat van hem 

gehoord te hebben enz. enz. jaar 1819 (3) 

6057 278 
18-04-1820 

Lubach Rinse Inwoner der stad Leeuwarden hij ontvangt op zijn request het bericht dat hij een gratificatie krijgt van  fl. 50.= enz. 
jaar 1820 (1)  

6056 159 

03-03-1820 

Lubach Rinze (Rinke) het onderzoek naar zijn inkomsten zie ook 26-02-1820 als volgt de uitslag van het onderzoek: Lubach  

Maria bij hem inwoont en opgeleid wordt tot Naaister waarvoor hij per week 3 stuivers moet toegeven, Lubach Gerrit bij hem 
inwoont en opgeleid wordt tot Verlakken en verdent per week 6 stuivers, Lubach Pieter bij hem inwoont en opgeleid wordt tot 

Schoenmaker  en 3 stuivers   per week verdiend,  Lubach Jochum woont thans bij zijn oom in Den Haag en niets kan bijdragen , 

Lubach Jacob als koperslagersknecht verdiend 2 gulden ,   Lubach Andries van beroep Kleermaker en wegens zijn gebrek bijna 
nets kan verdienen, Lubach Hendrik tijdens de Franse regering in de Militaire stand heeft gemoeten en daarna enig bericht 

aangaande zijn leven of dood is ingekomen., Lubach Johannes  is gehuwd maar is vertrokken met achterlaten van een kind bij 

zijn vader Lubach Rinze waarvoor hij  2 guldens kostgeld betaald in de week jaar 1820 (2) 

6418 248-C 1e bat  
12e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Lubach Sacharias 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Lubach Sjoerd, 111 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 1475 

05-10-1918 

Lubach Thijs, 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 

Lubach Trijntje, 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) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Lubbe vdn der  Jacobus, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 12-05-1803 Wassenaar,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen 

met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur 
Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4) 

6636  148 

4e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Lubbers Geert 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) 

6036 479 

07-07-1818 

Lubbers Hoege Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove  der Domeinen  Stoet tot Westerholt ,  jaar  1818 (3) 

6379 16 
05-01-1814 

Lubbers J. staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen 
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lubbers Jacob, 229 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) 

6384 140-141 

22-6-1814 

Lubbers M. 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) 

6246 481, 11 

06-06-1814 

Lubberts Andries wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 

Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

3622 C stuk 1 
28-12-1847 

Lubberts Antoon S. Wessels---- Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van 
de Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Lubberts Antoon S. Wessels van beroep Timmerman 

en Bakker Steffen Jans van beroep schipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de 

tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1848-1853 (7) 

6834 10-A 
18-02-1824 

Lubberts B.---- Hannema Sjouke Handelaar in Dranken te Harlingen verzoekende in een request om 234 kannen binnenlands 
gedistilleerd door hem afgeleverd aan het adres van Verdenius A. T. te Visvliet doch thans ten huize van Lubberts B. te Strobos 

ofschoon het vervoersbiljet enz. jaar 1824 (4) 

6037 
 

605 
18-08-1818 

Lubberts de Martjen weduwe van Sierts Jan  erven  van Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  
gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens 

van F. A.  te Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3) 



6101 1354 

27-12-1823 

Lubberts F. Aardappelen ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de 

gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt 

enz.  jaar 1823 (13) 

6849 6-A 
20-07-1824 

Lubberts F., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., 

Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  

Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. 
Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  

Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser 

U.,  Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J.,    jaar 1824 (21) 

3582 4 
23-12-1863 

Lubberts G. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  Lubberts W., 
Kool C. A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in het 

geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en.  hun afvaarturen later 
te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4) 

6636  148 

12e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Lubberts Geertjen de meid van Bruggen Willem Egberts  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) 

6642  705 

21-08-1815 

Lubberts Halbe in leven gehuwd met Engeltje Kornelis---- Arendz T. (Tjeerd) Schout van de gemeente Dragten ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Armvoogden van Ureterp hun request dat het onderhoud van Kornelis 

Engeltje weduwe van Lubberts Halbe en hare drie kinderen enz. jaar 1815 (1) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Lubberts Halbe, 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) 

6417 190 

09-05-1817 

Lubberts Haske wonende te Oldeberkoop en gewezen Fuselier bij de 5e Comp enz.  heeft verzogt in echte te worden 

opgenomen, alhoewel hij aan ons desselfs bekomen paspoort getekend te Maastricht de 6e april 1816 ondertekend door de 
Luitenant Collonel Tonningen van Rost  enz. dit document is door de Grietman van Ooststellingwerf de heer Willinge J. A. (Jan 

Albert) ondertekend  aan de Gouverneur van Vriesland   enz. jaar 1817 (2) 

6258 627-4 

21-06-1815 

Lubberts Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van 
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

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

6044 149 
08-03-1819 

Lubberts Martjen weduwe van Sierds  Jan ( de erven van) , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant 
vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen 

te Groningen jaar 1819 (4) 

6856 14-A 

14-10-1824 

Lubberts Otte, Broodbakker te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het uitoefenen van een 

bedrijf zonder patent jaar 1824 (2) 

6661 126 blz. 5 

26-02-1817 

Lubberts Pieter Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 

guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige 

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

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 8  

Lubberts T.- 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) 

6870 09-03-1825 
16-A 

Lubberts Taeke te Leeuwarden, Onderwerp een antwoord op een request met een klacht van hem, volgens mondeling bericht 
van Grafstra Pieter Wiegers de schipper wonende te Oud Bildt Zijl behoort de Snik aan Lubberts Taeke maar wordt door 

Grafstra Pieter Wiegers bevaren zij voor vragt of eigen negotie waarvan de winst tussen hen wordt verdeeld enz. enz. jaar 1825 

(3) 

6868 17-02-1825 

7-A 

Lubberts Taeke, Koopman te Leeuwarden dat hij requestrant (hij ondertekend deze brief) dat hij mede handel drijft in 

aardappelen  en uit dien hoofde bezit een schip “het Fortuin” genaamd hetwelk hij van tijd tot tijd enz. maar dat het schip tijdens 

de laatste storm zich bevond tussen de Oude en Nieuwebildzijl maar dat de dijksgecommiteerden zich in de gegeven 
omstandigheden daar meester hebben gemaakt enz. enz. jaar 1825 (4) 

6868 17-02-1825 

7-A 

Lubberts Taeke, Koopman te Leeuwarden dat hij requestrant (hij ondertekend deze brief) dat hij mede handel drijft in 

aardappelen  en uit dien hoofde bezit een schip “het Fortuin” genaamd hetwelk hij van tijd tot tijd enz. maar dat het schip tijdens 

de laatste storm zich bevond tussen de Oude en Nieuwebildzijl maar dat de dijksgecommiteerden zich in de gegeven 
omstandigheden daar meester hebben gemaakt enz. enz. jaar 1825 (4) 

6630  1017B blz. 6 

22-08-1814 

Lubberts Vroukjen 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 

Lubberts Vroukjen 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) 

3582 4 
23-12-1863 

Lubberts W. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  Lubberts W., 
Kool C. A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in het 

geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en.  hun afvaarturen later 

te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Lubberts wessel D., Kastelein 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) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Lubberts Wessel 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) 

8096 43, 621/43 

26-06-1838 

Lubbertsen W. Schipper van beroep, jaar 1838 

6246 481, 3 
06-06-1814 

Lubbes Andries, 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) 

6245 399-61 
10-05-1814 

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

6252 1218-20 

12-12-1814 

Lubbes Wiebe wegens het Transporteren van Bagage naar Buitenpost en enz. , hij staat op het volgende document: With de J. 

M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel 

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

6245 399-61 

10-05-1814 

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

jaar 1812 (2) 

6245 399-62 
10-05-1814 

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

6245 399-63 

10-05-1814 

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

jaar 1812 (2) 

6245 399-64 
10-05-1814 

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

8285 615-2, 27,3 

19-06-1840 

Lubblink N. te Heerenveen 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) 

6058 323  

04-05-1820 

Lubeck van Carel Jan---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem 

ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend 
Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende de geborgen goederen 

enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren 

Sude Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei 
de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede 

Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van 

het schip van Berend Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks 
Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 26 

06-02-1824 

Luberti Augustini A. Secretaris 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 

6709 36 deel 2  blz. 
4 

16-01-1822 

Luberti Augustini A. 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

26 
16-01-1822 

Luberti Augustini A. 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 

Luberti Augustini A. 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. 

8 

16-01-1822 

Luberti Augustini J. te Harderwijk, 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) 

9126 812-4 

08-05-1879 

Lublink M. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lublink N. te Heerenveen 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) 

8375 708-5_39a 
20-07-1841 

Lublink N. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman 
van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststel- 
      lingwerf 

Lublink N. te Heerenveen 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 
Weststel- 

      lingwerf 

Lublink N. te Heerenveen 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) 



8285 615-2, 39-1 

19-06-1840 

Lublink N. te Heerenveen 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) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Lublink N. te Heerenveen, 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) 

8280 526-1, 31 
22-05-1840 

Lublink N. 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) 

8386 949/39 

20-09-1841 

Lublink N. te Heerenveen, 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) 

6281 611- 

612/a-b 

04-06-1817 
 

Lublink Nicol. in leven gehuwd met  Hanekuijk Geertr.  te Heerenveen haar Request waarin verzocht betaling van de kamerhuur 

der Fransche Gendarmerie enz. enz. ook een door haar geschreven en ondertekende brief met lakzegel waarin een wapenenz.  

jaar 1817 (6) 

6301 318-7819-09-

1821 

05-06-1822         

Lublink Nicolaas de weduwe   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 (7) (dossier 38) 

8280 526-1, 39 

22-05-1840 

Lublink S. te Heerenveen 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 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) 

6865 1-C no. 75 

24-01-1825 

Lubrings (Labrings) Regnerus Hermanus , plaatsvervanger voor Feenstra Haring Douwes,  afdeling Kurassiers no. 3,, 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) 

9183 922 

06-06-1916 

Lucardie Agatha Maria ,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5) 

9126 812-1 
08-05-1879 

Lucardie Anthony Joseph Eduard Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Leeuwarden met persoonsgegevens enz. 
enz. jaar 1879 (6) 

9181  1923 

01-11-1915 

Lucardie Johannes Adrianus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6639 469 + 476 
23-05-1815 

Lucas Folkert---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende Folkerts Rigtje dochter van Lucas Folkert thans op het Weidumerhout gehuisvest is het zelfde meisje 

dat omtrent de verpligting tot alimentatie tusschen de Armvoogden enz. jaar 1815 (2) 

6037 
 

605 
18-08-1818 

Lucas Geertje Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 
Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te  Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt  jaar  1818 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Lucas Jacob 307 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6052 826 
20-11-1819 

Lucas Johan Christian ---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden 
te Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de 

Hoffnung  gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op 

Londen en dat de eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan  de heer Godeffroy Peter Jr. 
Koopman te Hamburg  uit wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te 

Groningen en daarvoor ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff  Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan 

Christian,  Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz.  jaar 1819 (6) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Lucas Pieter,  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) 

3698 B-15 

nrs. 15-27 

15-02-1832 

Lucas Truike Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3622 A-3 

blz. 3 

05-01-1848 

Lucas, Donco Westerloo. Bruiker, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 3 
31-12-1852 

Lucas, Donco Westerloo. Bruiker, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

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

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

5675 73 

23-07-1918 

Lucassen J. , Schipper te Harlingen in een handgeschreven en door hem ondertekende brief   is verongelijkt omdat hij niet 

begrijpt dat hij niet naar binnen mag varen  d.i.v.m. de nieuwe waterstand enz. enz. jaar 1918 (9) 

9187 735 

07-06-1918 

Lucassen Johannes, 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) 



6854 30-C 

23-09-1824 

Lucher Hendrik geb. 01-01-1800 Lunenburg in Hannover,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag 

zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun 

signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Luchsinger Heinrich Geb. Swanden, laatst gewoond hebbende te Leiden.  Fuselier 15-11-1836 Overleden te Kedong Kebo 
(Bagelen) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Lucht Meill. B. Kapitein is met zijn schip de Hoffnung op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Rostok naar 

Engeland 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) 

6301 334-2        

04-06-1822         

Luchtenveld Bartle  bewoond een Boerenplaats in Westermeer, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Rauwer- 

       derhem  

Luchthart T? te Sijbrandaburen 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Lucklama Augustinus te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lucurs (Lueurs?) Hendrik Willem, 927 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) 

6037 

 

567 

01-08-1818 

Luden Anthony , Rentenier wonende te Amsterdam, in een handgeschreven brief  met zijn  handtekening verklaard zijn  

gelastigde Knijff van G. H. ,  dat hij medeschuldeiser is van Tibma Jouke Minks enz. enz. jaar 1818 (4) 

6001 627 

06-07-1815 

Luden Anthony te Amsterdam zijn goederen worden in beslag genomen  omdat deze behoren aan de boedel van Tibma J. M.  

jaar 1815 (2) dossier (10) 

6069 

 

342, 6 

28-04-1821 

Ludsers Jelke en Jans Feije aan beide wordt betaald voor het perceel no. ? en wel  f. 51-12- enz. hij wordt vermeld in een 

document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk 
tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept.  en zulks onder acte van quarand wegens Tjebbes Bouwe enz. jaar 

1821 dossier (14) 

6075 751 
03-10-1821 

Ludwig Peter Friedriech---- Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat hij als 
kwaliteit als gelastigde van Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat deze persoon 

eigenaar is van de tuigagie enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de Twee Vrienden  en dat 

deze goederen zijn aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de Twee Gebroeders   Ludwig 
Peter Friedriech , Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2 documenten zitten 3 Rode 

lakzegels enz. jaar 1821 (12)  

6418 255-A 

00-05-1817 

Luepe JKan 245 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) 

6032 215 

30-03-1818 

Lues Venerea---- Gevangenissen, onderwerp een brief van de Minister van Justitie betreffende het inrichten van een zaal voor 

besmette publike vrouwen jaar 1818 (1) 

6632  
 

  

1316 lijst 
2_R. 

22-10-1814 

Luetjens Hessel 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) 

8257 74/14 

49-52 

21-01-1840 

Luetman Petrus 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Lueurs (Lucurs?) Hendrik Willem, 927 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) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Luffler Bartele, Grenadier afd. Grenadiers * 02-01-1816 Heerenveen ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige 

Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , 
zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

6867 11-02-1825 7-

A 

Lufstaduis Jonas---- Het Engelsche Brik schip de Anne of Sunderland is in de nacht van 5 op 6 februari gestrand op Ameland 

komen de van Hul met Ballast gedisteneerd na Rotterdam met als Capitein Kee (Kie?) Geveke en het Ponkschip de Dores met 

als Capitein Lufstaduis Jonas komende van Vlia Borij in Rus Venland beladen met teer enz. bestemming Londen enz. jaar 1825 
(1) 

5675 56 

6-12-1917 

Lugt van der W. & zoon---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen 

slepen met de lichter genaamd “Voorzorg”  over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt 
genoemd Wagenborg E., Evers B.,  de scheepsramp met de “Pauline” en  met de “ Ora et Labora”  ook de “Helena” , “Time is 

Mony” en de “Drie Gebroeders”  de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu,  de firma Lugt van der W. & 

zoon te Rotterdam, Telegram is aanwezig,  jaar 1917 (7) 

6833 27-A blz.10 
06-02-1824 

Lugtenveld Bartle 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 



8380 828-9 

23-08-1841 

Lugtenveld Sytze Barteles te Haskerdijken; onderwerp de schadevergoeding voor de schapen die hij door sterfte heeft verloren 

enz.  jaar 1841 (6) 

6848 39-A 

12-07-1824 

Luhrks J. M. Kapitein op de Twee gezusters, jaar 1824 

6855 18-A 
06-10--1824 

Luhrs Johan M. Kapitein op de Twee Zusters, jaar 1824 

6850 22-A  

31-07-1824 

Luhrs of Leehrs Johan M. voerende het schip de Twee Zusters Onderwerp Zeeschade aan het schip met een bederfelijk lading  

enz enz. jaar 1824  (4) 

6247 640 
29-06-1814  

Luid van der Sibe Jans , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden 
enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. 

leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6406 175- 
1+10-11 

09-04-1816 

Luidega Gerrit Imkes 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) 

8057 1075/11 
232/ 9319 

26-10-1837 

Luidinga Frans Ockes Harlingen van beroep  Zeeman, jaar 1837 

8181 396/27, 232 

15-04-1839 

Luidinga Frans Oekes * Juli 1797 Zeeman op de Minerva, jaar 1839 

8386 949/22 

20-09-1841 

Luijck te Groningen, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Luijerink Gerrit 384 is zijn volgnummer en Delden 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) 

8199 725-24 
17-07-1839 

Luijkx Johannes * 25-03-1811 Rucphen staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, 
die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke 

vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5) 

8381 841/12 

26-08-1841 

Luijsterborg Antony te Wouw wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 

kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6083 593 

20-06-1822 

Luijting Klaas Bartus bezittende de 4e rang tot Schoolonderwijzer is benoemd te Hemrik,  ook genoemd de Schoolopziener 

Heppener H. te Drachten jaar 1822 (1) 

6861 25-B + 26-B 

03-12-1824 

Luik Jacob Alberst, hij is terzke van zinneloosheid ( Krankzinnig) voor een jaar gedetineerd in het verbeterhuis enz. enz. jaar 

1824  (13) 

6659 54 

23-01-1817 

Luik,  Liste Alphabetique des Communes la Provence   Liege 

Alphabetische Naamlijst der  gemeenten in de provincie Luik zoals Arrondisement Liege,  de Vervier, de Marche dat was in 

1816. Met onderliggende plaatsen jaar 1817 (16) 

8211 983/9 
24-09-1839 

Luiken J. H.  van beroep Koopman wonende te Heerenveen, er is over hem vonnis gewezen door de Arr. Rechtbank te 
Winschoten enz. jaar 1839 (3) 

6288 309-6 

09-04-1818 

Luiken Johannes Josephus ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de 

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

6036 479 

07-07-1818 

Luiken van H. .---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

9921 38 
20-10-1882 

Luikens T. , Rijksveldwachter te  Wierum 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) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Luiker Lucen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

5711 3 

28-08-1902 

Luiking ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken 

betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van 
schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Luiking Frederik, 106 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) 

6023 414 

30-06-1817 

Luiking H.  ------ Henneman J. A. van beroep Smid en de Congierege Crans P.  en de kamerbehanger Benoit D. . Onderwerp; 

Declaratie voor het onderhoud van meubilair  en reparatie aan het lokaal van de rechtbank te Leeuwarden  en Luiking H.  
Hovenier wegens onderhoud van de Tuin  en Overney W.  Timmerman over deze declaratie’ s zijn problemen ontstaan enz. jaar 

1817 (3) 

5816 dossier 
25-04-1895 

Luiking H. (Hendrik)----Schipbreukeling, dat deze eerstgenoemde op 13 juni 1894 ’s namiddags van Groningen gekomen, zich 
bij mij (Burgemeester van Lemsterland Luiking H. (Hendrik) heeft aangemeld om vrije assage naar Amsterdam enz. enz. en dat 

op kosten van de Gemeente overtocht verleend is naar Amsterdam aan Hamel A., Hamel A. C., Meer van der W. en  Meer van 

der S.  aangezien schipbreukelingen hier altijd met bijzondere onderscheidenheid worden behandeld en van het nodige voorzien 
enz. jaar 1895 (14) 

6046 364 

26-05-1819 

Luiking H. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met 

het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6034 365 
18-05-1818 

Luiking H. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 



6061 546-5, 9 

08-08-1820 

Luiking H. Mr. Hovenier hij ontvangt ter voldoening van zijn rekening wegens Boomsnoeijen in de maand augustus 1819  

diverse bedragen wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland  wegens betaalde huishoudelijke 

onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 (7) 

6030 63 
27-01-1818 

Luiking H. Tuinman  zijn rekening wordt opgezonden naar de Gouveneur van Friesland met een brief daarbij  wegens het 
noodzakelijke onderhoud van den tuin achter het landhuis in 1816, jaar 1818 (2)  

6074 717, 1-5, deel 

2,  7 

19-09-1821 

Luiking H. van beroep Hovenier aan hem wordt betaald zijn rekening voor het kappen van bomen, komt voor in dossier---- 

Abinga van Humalda J. Gouveneur der provincie Friesland  betreft wegens betaalde huishoudgelden  en nu de rekening 

definitief gesloten is  hierin wordt ook genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een overlegde kwitantie enz.  
ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.  en aan Ploeg van der J.  

wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen , Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens verschotten  enz. verder een 

Borderel  en Ontvang jaar 1821 (11) dossier (22) 

6019 85 

06-02-1817 

Luiking H. van beroep Hovenier te Leeuwarden, betreft een nota van hem  wegens gedane diensten tot het nodige onderhoud 

van den tuin van enz. jaar 1817 (2) 

6021 203 
05-04-1817 

Luiking H. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 
Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor 

uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Luiking Wijtze, 107 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) 

6037 
 

586 
12-08-1818 

Luiking,  Tuinman   Onderwerp; een Declaratie wegens gemaakte kosten ten behoeve van het lokaal van de Regtbank te 
Leeuwarden enz  jaar 1818 (2) 

8257  74/25 

22-01-1840 

Luiks Catharina---- Harting Jantje weduwe van Luiks P. zij verzoekt dat haar zoon Luiks Jan dienende bij het reserve Bat. der 

8ste afd inf.  thans in Garnizoen te Groningen 1 jaar verlof mag bekomen in het advies van Burgemeester en Wethouders van 

Leeuwarden staat o.a. dat de reden naar waarheid is opgegeven omdat de requestant oud 49 jaren van een zwak en sukkelig 
gestel is en Naaister van beroep maar daar niet veel mee verdiend en ook nog voor haar 5 kinderen moet zorgen waarvan de 

oudste Luiks Pieter in dienst is en haar 2e zoon Jan die in het request genoemd is zij ook nog drie meisjes heeft met name Luiks 

Johanna oud 19 jaren, Luiks Minke oud 15 jaren en Luiks Catharina oud 6 jaren en het advies is dan ook om Jan enz. jaar 1840 
(6) 

8257  74/25 

22-01-1840 

Luiks Jan---- Harting Jantje weduwe van Luiks P. zij verzoekt dat haar zoon Luiks Jan dienende bij het reserve Bat. der 8ste afd 

inf.  thans in Garnizoen te Groningen 1 jaar verlof mag bekomen in het advies van Burgemeester en Wethouders van 
Leeuwarden staat o.a. dat de reden naar waarheid is opgegeven omdat de requestant oud 49 jaren van een zwak en sukkelig 

gestel is en Naaister van beroep maar daar niet veel mee verdiend en ook nog voor haar 5 kinderen moet zorgen waarvan de 

oudste Luiks Pieter in dienst is en haar 2e zoon Jan die in het request genoemd is zij ook nog drie meisjes heeft met name Luiks 
Johanna oud 19 jaren, Luiks Minke oud 15 jaren en Luiks Catharina oud 6 jaren en het advies is dan ook om Jan enz. jaar 1840 

(6) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Luiks Jan, 85 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) 

8257  74/25 
22-01-1840 

Luiks Johanna---- Harting Jantje weduwe van Luiks P. zij verzoekt dat haar zoon Luiks Jan dienende bij het reserve Bat. der 8ste 
afd inf.  thans in Garnizoen te Groningen 1 jaar verlof mag bekomen in het advies van Burgemeester en Wethouders van 

Leeuwarden staat o.a. dat de reden naar waarheid is opgegeven omdat de requestant oud 49 jaren van een zwak en sukkelig 

gestel is en Naaister van beroep maar daar niet veel mee verdiend en ook nog voor haar 5 kinderen moet zorgen waarvan de 
oudste Luiks Pieter in dienst is en haar 2e zoon Jan die in het request genoemd is zij ook nog drie meisjes heeft met name Luiks 

Johanna oud 19 jaren, Luiks Minke oud 15 jaren en Luiks Catharina oud 6 jaren en het advies is dan ook om Jan enz. jaar 1840 

(6) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Luiks Johannes, 86 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) 

8257  74/25 

22-01-1840 

Luiks Minke---- Harting Jantje weduwe van Luiks P. zij verzoekt dat haar zoon Luiks Jan dienende bij het reserve Bat. der 8ste 

afd inf.  thans in Garnizoen te Groningen 1 jaar verlof mag bekomen in het advies van Burgemeester en Wethouders van 

Leeuwarden staat o.a. dat de reden naar waarheid is opgegeven omdat de requestant oud 49 jaren van een zwak en sukkelig 
gestel is en Naaister van beroep maar daar niet veel mee verdiend en ook nog voor haar 5 kinderen moet zorgen waarvan de 

oudste Luiks Pieter in dienst is en haar 2e zoon Jan die in het request genoemd is zij ook nog drie meisjes heeft met name Luiks 

Johanna oud 19 jaren, Luiks Minke oud 15 jaren en Luiks Catharina oud 6 jaren en het advies is dan ook om Jan enz. jaar 1840 

(6) 

8257  74/25 

22-01-1840 

Luiks P.---- Harting Jantje weduwe van Luiks P. zij verzoekt dat haar zoon Luiks Jan dienende bij het reserve Bat. der 8ste afd 

inf.  thans in Garnizoen te Groningen 1 jaar verlof mag bekomen in het advies van Burgemeester en Wethouders van 
Leeuwarden staat o.a. dat de reden naar waarheid is opgegeven omdat de requestant oud 49 jaren van een zwak en sukkelig 

gestel is en Naaister van beroep maar daar niet veel mee verdiend en ook nog voor haar 5 kinderen moet zorgen waarvan de 

oudste Luiks Pieter in dienst is en haar 2e zoon Jan die in het request genoemd is zij ook nog drie meisjes heeft met name Luiks 
Johanna oud 19 jaren, Luiks Minke oud 15 jaren en Luiks Catharina oud 6 jaren en het advies is dan ook om Jan enz. jaar 1840 

(6) 

8257  74/25 
22-01-1840 

Luiks Pieter---- Harting Jantje weduwe van Luiks P. zij verzoekt dat haar zoon Luiks Jan dienende bij het reserve Bat. der 8ste 
afd inf.  thans in Garnizoen te Groningen 1 jaar verlof mag bekomen in het advies van Burgemeester en Wethouders van 

Leeuwarden staat o.a. dat de reden naar waarheid is opgegeven omdat de requestant oud 49 jaren van een zwak en sukkelig 

gestel is en Naaister van beroep maar daar niet veel mee verdiend en ook nog voor haar 5 kinderen moet zorgen waarvan de 
oudste Luiks Pieter in dienst is en haar 2e zoon Jan die in het request genoemd is zij ook nog drie meisjes heeft met name Luiks 

Johanna oud 19 jaren, Luiks Minke oud 15 jaren en Luiks Catharina oud 6 jaren en het advies is dan ook om Jan enz. jaar 1840 

(6) 

6406 175-1+4-5 
09-04-1816 

Luiks Pieter 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Luiks Pieter, 168 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Luiks Willem, 84 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) 

6717 193 
00-00-1823 

Luimstra (Luinstra) ,  Simon Eges, , Ytje Geukes weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van 
Kamma er van beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-1823 bij de vrouw 

van Simon Eges Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn  Jaar 1823 (1) 

5666 10 
27-10-1887 

Luimstra E. M. Surhuisterveen Ondernemer Stoombootdienst , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1887 (5) 

5663 44  

17-04-1890 

Luimstra E. M. Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 1 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Luimstra E. M. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 32 =Minuut 

19-04-1888 

Luimstra E. M. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 1 

32 =Minuut 

19-04-1888 

Luimstra E. M. te Surhuisterveen met het Schip de Antilope, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

3622 A-6  
blz. 6         12-

01-1858 

Luimstra Hanke IJes vrouw van Hulshof R. J. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige 
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

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

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

5666 10 

27-10-1887 

Luimstra R. S. Surhuisterveen Ondernemer Stoombootdienst , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1887 (5) 

5666  Jaar 1887 

akte 10 

Luimstra Reinder Simons, ---- Vries de Antoni Simons, Bosma Johannes Klazes, Luimstra Reinder Simons en Fopma 

BernardusOndernemers ener stoombootdienst alle wonende te Surhuisterveen maken bekent in een door hen alle ondertekende 
brief dat zij met hunne stoomboot ingericht voor 50 personen enz. enz. een dienst vanaf Surhuistervaan naar Leeuwarden zullen 

uitvoeren op enz.  met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1887 (5) 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

register 9170 

15-03-1873 

Luimstra S. M. de erven, 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 

Luimstra S. M. de erven, 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 

Luimstra S. M. de erven, 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) 

6383 90    

23-04-1814 

Luimstra S. Y. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

3622 A-3 

blz. 1 

05-01-1848 

Luimstra Sijmon IJes n.u. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 1 
31-12-1852 

Luimstra Sijmon IJes n.u. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

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

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

8361 422-2 

30-04-1841 

Luimstra Sijtske Sijmons---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van scheiding 

gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga  den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld onder hun zes 
nagelaten kinderen Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje Reinders, Zuidema 

Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes,  de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende have f. 3200.= enz. er wordt 

precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7) 

6385 136 

06-07-1814 

Luimstra Ye S. te Surhuizum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

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

6278 194-5 
20-02-1817 

Luine van der  Jan Pieters  Landbouwer  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) 

6096 671 
22-07-1823    

Luining---- 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) 

6071 516 

27-06-1821 

Luinjeberder schar of kamp---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  

dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de 
gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  

tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar 

of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, 
Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., 

Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7) 

9180 330-34 

17-02-1915 

Luinshof Pieter met zijn signalement Agent van Politie Sneek (3) 

6717 193 

00-00-1823 

Luinstra (Luimstra) ,  Simon Eges, , Ytje Geukes weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van 

Kamma (van Kammen)  er van beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-

1823 bij de vrouw van Simon Eges Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn  Jaar 1823 (1) 

8285 615-2, 26,4 

19-06-1840 

Luinstra B. te Morra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

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

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

6278 195-4 
20-02-1817 

Luinstra Egbert P. Landbouwer te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 

Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6077 981 

10-12-1821 

Luinstra Egbert Paulus staat vermeld als eigenaar op het relevee der ongebouwde eigendommen van Buitenpost met vermelding 

van het aantal pondematen, de grondsoort, welke klasse en de Huurwaarde enz. jaar 1821 (2) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 2 
17-09-1839 

Luinstra J. P. , te Kollum, 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) 

6278 195-8 

20-02-1817 

Luinstra Jacob Paulus, 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 
14-08-1839 

Luinstra Klaas Egberts 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) 

8199 725-1_11 

17-07-1839 

Luinstra Klaas Paulus---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt 

een Proces Verbaal tegen Luinstra Klaas Paulus x Bouma Janke Klazes Winkelier en Tapper te Oudwoudumerzijl wegens 
binnenland gedistilleerd enz. jaar 1839 (5) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Luinstra Pieter Egberts 40 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) 

6278 195-5 

20-02-1817 

Luinstra Pieter Martens, Landbouwer te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van 

Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum 
enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 

Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8364 497-9 
21-05-1841 

Luinstra Sietske S. ---- Zuidema Popke Willems en Sietske S. Luinstra, akte van scheiding en deeling van hun nalatenschappen 
de verdeling bedraagd f. 45000.=  waar toe vijf kinderen en 1 kind van kind geregtigd was  enz. een overzicht van het bedrag 

staat ook in het document enz.jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Luinstra te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 

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

(5) Gehele provincie (122) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Luinstra te Morra, 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) 

6031 145 

27-02-1818 

Luiten D. Controleur der belastingen , hij heeft zig vervoegd ten huize van Keuchenius Gosuinus ontvanger te Hindelopen om 

aldaar de kas enz. te controleren en de overdracht naar Ruitinga Douwe  die zijn functie overneemt, tevens staten met bezittingen  
en waarde  enz. enz. jaar 1818 (7) 

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

Luithof J. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met 

het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

9126 1043-27 
1879/1880 

Luiting Jan Klazes te Oosterwolde Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 
1879 (3) 

9134 1081-27 

18-04-1883 

Luiting Jan Klazes te Oosterwolde; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

5673 
 

133 
09-05-1904 

Luiting K. J., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende 
brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart 

brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met 
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover  

ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij 

dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door 
de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het 

Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek 

De Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in 
persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling 

Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting 



K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  

tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 1904 (21) 

9181 1645 

03-09-1915 

Luiting Klasina,  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) 

6257 410-14 
28-04-1815 

Luitjen Ypes 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) 

3572 14-e 

24-09-1822 

Luitjens Frans---- Foekes Ype, Cornelis Lieuwe en Luitjens Frans alle Schippers van Ferwerd op Leeuwarden. Onderwerp;  

betreft hun Octrooij, een gezamenlijk request dat zij eenige tijd herwaarts hunne veeren rustig en vredig hebben bevaren en dat 

er maar 6 beurtschepen in de veer mogen enz. jaar 1822 (17) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Luitjens Gatze 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) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Luitjens Gosse Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6271 586-3 

01-07-1816 

Luitjens Hein in leven gehuwd met Roskam Harmke Hendriks weduwe van Luitjens Hein 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) 

6252 1193-36 

29-11-1814 

Luitjens Jan zijn rekening wordt betaald wegens geleverd ijzerwerk enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie 

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

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Luitjens Lubbert  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat 

ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Luitjens Syds, 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) 

6254 181 

21-02-1815 

Luitjens Thomas---- Neef Klaas Reinders inzake doodschulden bereffende Luitjens Thomas (Wijlen),  Wordt vermeld als 

Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6242 79 
04-02-1814 

Luitjes Gatse, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 
Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6255 265-7 
13-03-1815 

Luitjes Gatze , 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) 

6032 168 

09-03-1818 

Luitjes Grietje overl 15 Dec. 1816 het betreft hier haar nalatenschap en de daarover te betalen belasting enz. jaar 1818 (3) 

6242 90 
04-02-1814 

Luitjes Marten 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) 

6254 140-A blz.10 

17-01-1815 

Luitjes Sippe heeft in huur een Zathe te Oosterlittens  Stemgerechtrigd op no. 11 leggende digt aan Raard groot enz. belast met 

fl. enz. wordt vermeld 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) 

8225  1245-8b   61-

69        07-12-
1839 

Luitman Hendr’k Doekes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 

Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie 
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen 

vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6422 452 + B 
02-10-1817 

Luitman Pieter---- Helmrich C. F.  Officier van gezondheid van het Militaire Hospitaal te Groningen certificeerd dat Luitman 
Pieter 18 jaar geboren te Groningen met Hoofdzeer alhier is behandeld enz. jaar 1817 (2) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Luits Harm (Herman?) Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  

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

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, 
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Luitsens  Johannes---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van 
Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 

vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809   , 

voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen      jaar 1817 (33) 

6632 1276 1e blz. 

kolommen 

14-10-1814 

Luitsens Pijtter, 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) 

6692 274  
Doniawerst. 

Luittjes Jan te Tjerkgaast, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 



28-09-1819 hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? 

enz. Jaar 1816 (6) 

6866 02-02-1825 

18-A 

Luitzen G. J. , Hij staat op een document van verstrekte (gezegelde) Buitenlandsche reispapieren gedurende het vierde kwartaal 

van 1824 enz. met de plaats van bestemming,  jaar 1825 (2) 

6623 42 
07-08-1813 

Luitzens Anne, maand Augustus , hij stat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest 
gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 
07-08-1813 

Luitzens Anne, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest 
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-

1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Luitzens Anne, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 

1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6830 18-A blz. 44 

21-01-1824 

Luitzens Frans de weduwe 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) 

6285 1247- 94 

18-12-1817 

Luitzens Inse,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) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Luitzens Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

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

6623 42 

07-08-1813 

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

gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 
geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Luitzens Kornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand 

Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6250 968 
14-10-1814 

Luitzens Pieter, 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 ) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Luitzens T. 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) 

6623 43 
07-08-1813 

Luitzenz Cornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest 
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-

1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6054 36 
13-01-1820 

Lukaard M. Weduwe van Groenia J.  onderwerp; een gratificatie van fl. 80.= jaar 1820 (1) 

6052 807 

12-11-1819 

Lukaart K.  weduwe Groenia Jacob , zij is door het verlies van haar man en daardoor ook het pensioen en haar gebrekkige 

dochter enz. enz. verzoekt zij om een enz. jaar 1819 (1) 

6051 
 

773 
29-10-1819 

Lukaart M. wed. Groenia een handgeschreven brief met haar handtekening waarin zij verzoekt om een jaarlijkse gratificatie ook 
al omdat haar man de post van  Procureur heeft gehad en haar dochter gebrekkig is  en zij 67 jaar oud is enz.   een request 

ontvangen i.v.m. enige onderstand jaar 1818 (2) 

6636  148 

4e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Lukas Jan de zoon van Jans Lukas te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een 
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6082 453 
03-05-1822 

Lukenga Eede Eeuwes, 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 
07-05-1839 

Lukens R. W. Kapitein is met zijn schip de Hermanna vanuit Groningen in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 2 mei naar 

Leverpool 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) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Lukhardt Wilhelm Geb. Zegenham, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal24-12-1836 Overleden te Koempoelang,  

(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

8373 678/11 
12-07-1841 

Lukkel E. weduwe van Os, haar  wijlen man heeft als vrijwilliger gediend bij de Haagsche compagnie en zij vraagt om een 
gratificatie enz. enz. jaar 1841 (1) 

5675 30-2 

06-05-1915 

Lukkes H. secretaris  Friesche My. Van Landbouw te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen  dat 

Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de Twee  Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek (3) 

5675 30 
06-05-1915 

Lukkes H., Secretaris. Afd. Oldeberkoop  
 Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal 

gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een 

door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-
Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de 

Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 
handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 

(17) 

9180 420 

05-03-1915 

Lukkien J. in leven gehuwd met Broekhuizen Gerrit,  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) 

7993 227, 82/4 

21-01-1837 

Lukkien Jan Roelofs Veendam van beroep  Schipper, jaar 1837 



6418 255-B 

01-06-1817 

Lukswerde Klaas Sjoerds 117 Knijpe 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-b 3e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Lukswolda Klaas Sjoerds 702 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

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

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

6418 248-A  

 3e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Lukswolde Klaas Sjoerds  * Knijpe 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 

Lukswolde Klaas Sjoerds 702 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-E 
2e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Lukswolde Klaas Sjoerds 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) 

6626 487  blz. 15 

07-04-1814 

Lukzen Anne Eeltjes 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Lulien J. 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 3 

17-09-1839 

Lulofs G. G. te Twijzel, 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 10 

04-01-1819 

Lulofs J. Predikant te Almelo tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel 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) 

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Lulofs J. te Almelo Predikant Classis van Deventer 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. 16 
22-01-1818 

Lulofs J. te Almelo Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 17 

04-01-1819 

Lulofs J. te Almelo 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) 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Lulofs J. te Almelo, 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) 

6020 136 

03-03-1817 

Lulofs Luitje hij en zijn  boerenhuis te de Wiel wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van 

de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Kollumerland, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , 
in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle 

Grietenijen , (6) 

6069 298 

13-04-1821 

Lume de Glint Andreas ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is overgegaan in 

bijzijn van de secretaris  Tuinema Pieter Siegers,  Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder Johan Commiesen bij de 
directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen goederen aangebracht door de vissers uit 

Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 

1821 (3) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Lumer D. 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) 

6070 424-18         
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6638 320 
03-04-1815 

Lund Vergaan op Ameland Kapitein op de Flora (Kopy 28 bladzijden) 

6025 591 zie 

25/2616 
30-08-1817 

Lunderdorp Cornelis Commissionaris op het eiland Texel Onderwerp  stranden van een schip enz. enz. jaar 1817 (2) 



6626 487  blz. 9 

07-04-1814 

Lune v.d. Melis Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 

belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6626 487  blz. 6 
07-04-1814 

Lune v.d. Wieger Pieters 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) 

3622 Dossier  

A-2 
30-12-1837 

Lune van der Pieter Jans---- Haak van der Femme Pieters van beroep Kastelein  hij te Kollum is de hoogs biedende voor het 

TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Lune van der Pieter Jans en 
Meinardy Sijbren Johannes 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) 

6078 95-6 

25-01-1822 

Lune van Frans Pieters te Kollum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1) 

6278 195-8 

20-02-1817 

Lune van Frans Pieters, 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Lunen Minkje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Lunenborg Hendr. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 
17-07-1839 

Lunenburg H. H. 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) 

8285 615-2, 7 

19-06-1840 

Lung de A. 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) 

6075 749 

03-10-1821 

Luning (Leuning) Gogel & Comp---- Spanjaard Pieter, commissionair te Enkhuizen, een handgeschreven brief met zijn 

handtekening in kwaliteit als gelastigde van de heeren Cordes & comp. te Amsterdam  volgens onderhandse Procuratie d.d. 22e 

september dezer jaars geregistreerd te Dokkum worden ook in genoemd Leuning (Luning) Gogel & Comp te Antwerpen en de 
Kapitein Osterbladh Jacob gevoerd hebbende het Brikschip de Thetis genaamd op weg van Gamla Carlebij op weg naar 

Antwerpen en de 13e september zijn schip heeft verloren nevens het dorp Wierum op de zogenaamde Henstewal, de procuratie 

is ook aanwezig, als getuigen hebben ondertekend Nauta Wiebe Paulus van beroep Zeilmaker en Rijzenga Jan Paulus van 
beroep Korfmaker, verder genoemd Schelle van G.  als ontvangen te Dokkum voor regt , enz. jaar 1821 (9) 

6075 

 

810 

23-10-1821 

Luning Gagel & Co.---- Spanjaard Pieter te Enkhuizen Onderwerp; een autorisatie voor afgifte van goederen  als gelastigde van 

de heren Luning Gagel & Co. Te Antwerpen jaar 1821 (1) 

6632 1279 
13-10-1814 

Lunne van der Jan Pieters, 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) 

8354 273/9 
00-03-1841 

Lunsing Jacobus, Schipper wonende in zijn vaartuig liggende te Appelscha,   een request tegen zijn te hoge en dubbele aanslag, 
Maart 1841 met een handgeschreven brief met zijn handtekening (15) 

5675 32 

28-07-1915 

Lunsingh H.  , op een briefkaart  door hem geschreven en ondertekend schrijft hij aan de Burgemeester  en Havenmeester van 

Lemmerdat hij twee grote Sleebooten over Sloten naar IJlst gaan en hij vraagt of dat wel mag enz. jar 1915 (4) 

6389 735 
20-08-1815 

Lunter H. B.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
dat Johannes Akke weduwe van Lunter H. B.  wonende te Rijperkerk op de Zwarte Kooi in deze Gemeente valt de Schout 

regelmatig lastig  om betaling van kostgeld wegens inkwartiering van een Dragonder enz. jaar 1815 (1) 

6389 735 
20-08-1815 

Lunter H. B.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
dat Johannes Akke weduwe van Lunter H. B.  wonende te Rijperkerk op de Zwarte Kooi in deze Gemeente valt de Schout 

regelmatig lastig  om betaling van kostgeld wegens inkwartiering van een Dragonder enz. jaar 1815 (1) 

6383 83      

23-04-1814 

Lunter H. G. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Lunter H. 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) 

6282 737-18 

07-07-1817 

Lunter Harmen, Gardenier 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) 

9185 1472 
07-11-1917 

Lunter Susanna Thereisia Henrica Maria, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1917 (5) 

9183 1055 
04-07-1916 

Lunter Suzanna Theresia Henrica Maria, 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) 

6382 20 nr. 2 

29-03-1814 

Lunter Teye 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 Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

8285 615-2, 5-2 

19-06-1840 

Lunter W.   te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 

Ontvanger van de Grietenij Barradeel 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) 



5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 9  

Lunter? P. ,Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 

aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien 

sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

8354 273/9, 211 
19-03-1841 

Lunzingh Jacobus, Schipper wonende in zijn vaartuig liggende te Appelscha,   een request tegen zijn te hoge en dubbele aanslag, 
Maart 1841 met een handgeschreven brief met zijn handtekening (15) 

6086 897 

30-09-1822 

Lupae Ut , 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) 

8201 785/9 
Bladzijde 1 

07-05-1839 

Lupcke J. F. C. Kapitein van Rotterdam naar Batavia met het schip de Bark de Weltevreden 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) 

6402 
 

922-1+ 8 
09-12-1815 

Luperus Sjoerd 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) 

6401 
 

859-1+4 
10-10-1815 

Luperus Sjoerd Douwes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie 

Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

6384 24, 25 

21-05-1814 

Lupke P. J.---- Oebeles Wybe (Wiebe Oebles) broeder van Oebles Menne Onderwerp de vrijstelling van eerstgenoemde maar 

dat hij vrijwillig in dienst is gegaan enz. enkele documenten met een brief met de ondertekende personen Lupke P. J. en 2 

onduidelijk handtekeningen enz jaar 1814 (5) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Luppens Harmanus, 212 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Luppens Hendrik, 213 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) 

6393 188 

15-03-1815 

Luppes Catharina weduwe van Acker Gerardus in leven officier bij de Friesche Garde geeft met eerbied te kennen dat haar 

dochter Acker Titia Ada zich gaarne in het huwelijk zoude begeven met Corbelijn Godart Jacobus Captein in het negende 

Bataillon Infanterie van Linie thans in Garnizoen te Leeuwarden enz. Maar dat haar dochter bij erfopvolging aanmerkelijke 
gedoeren te wachten heeft onder andere van  de Heer Acker Gosewinus te Groningen  en dat zij enz. jaar 1815 (2) 

9180 420 

05-03-1915 

Luren Heinrich Karl gehuwd met Fresen Theresia Francisca,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en 
land van bestemming jaar1915 (3) 

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Lusac E. Ouderling te Leiden i.p.v. de heer Provo Kluit 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 de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816  (11) 

9187 1475 

05-10-1918 

Luscen Eeltje, 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) 

8096 626/20 
260 nr.59 

28-06-1838 

Lusje Harmen Kapitein op het Schop de Sina, jaar 1838 

9183 1198 

05-08-1916 

Lussingh Henderikus, 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) 

6852 32-C 

30-08-1824 

Luster Jacobus geb. 1805 Oostvoorn, , Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen moeten worden opgespoort , 

met geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar 1824 (6) 

6631  1208A 

13-09-1814 
los blad achter 

in boek 

Lusthof  Pier Ages hij ondertekend een handgeschreven brief, hij doet een ootmoedig verzoek  aan zijn Doorlugtige Vorst om 

hen deese of geene bediening te geven waardoor wij hier in de wereld  als eerlijke en Christelijke mensen kunnen leven en enz. 
jaar 1814 (4) 

6631  1176 
17-09-1814 

Lusthof  Pier Ages ten einde te berichten op een verzoek van Z.K. Hoogheid geeft de Schout Everts Arend van Joure die ook 
ondertekend antwoord dat eerstgenoemde van goed gedrag is en oud veertig jaren  van een zwak lichaamsgestel dog waardoor 

hij enz. jaar 1814 (1) 

6631 1042 

27-08-1814 

Lusthof  Pier Ages, Handgeschreven brief met handtekening van Pier Ages Lusthof  aan Willem Frederik Souverein Vorst der 

Nederlanden , Prins van Oranje Nassau Jaar 1814  

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Lusthof Age Pieters 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 

Lusthof Age Pieters te Haskerland 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) 

6833 27-A blz. 9 
06-02-1824 

Lusthof Foeke 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 

6643  753 
3e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Lut Geert 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) 

4894 2306 
27-06-1899 

Lutgendorff  L?. J. te Makkum 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) 

6396 609 

19-06-1815 

Lutgens H. J. 2e Luitenant, hij wordt benoemd in voornoemde functie op voordragt van de Commissaris Generaal van Oorlog 

van den 13e Juni 1815 no. 75  tevens wordt genoemd bij welk legeronderdeel, Bataillon en Regiment enz. jaar 1815 (2) 

6397 670 

15-06-1815 

Luther 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  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) 

6095 463 

03-06-1823   

Lutherse gemeente---- Groenewegen Harmanus  Onderwerp; ten fine een request van  den Kerkenraad der Herstelde 

Evangelische Lutherse gemeente van  Harlingen om appobratie op het beroep van voorgenoemde  wordt ook in genoemd (get) 

Keuchenius J. A.   jaar 1823 (2) 

6051 

 

738 

12-10-1819 

Lutherse Kerk te Harlingen Staat van bezittingen van de kerk jaar 1819 (4) 

8260 110-18 

08-11-1839 

Luthold Andreas , Fuselier Garnizoenstroepen te Loevestein * 19-08-1792 Mizigen (Zwitserland) ,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen 

met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur 
Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

8201 785/9 

Bladzijde 2  
07-05-1839 

Lutje R. H. Kapitein is met zijn schip de Antonia Francina vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Stettin 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) 

6623 126-127 

06-01-1814 

Lutjens Marten, ---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de 

convocatie is gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, 

Sikkes Hidde, Lutjens Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden 
ondertekenen dit stuk beghalve Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems Jan is tevens te Hindelopen als 

Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814 (2) 

6397 662 
13-07-1815 

Lutjes A. 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) 

6396 630 
30-06-1815 

Lutjes H. J.---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende dat de Heeren Hanegraaf A. J.  1e Luit. en Lutjes H. J.  geplaatst zijn enz. jaar 1815 (1) 

6067 

 

141  

16-02-1821 

Lutkewierum , Onderwerp het bouwen van een Schoolmeesterswoning aldaar, jaar 1821 (1) 

6020 136 
03-03-1817 

Lutkewoude de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 
Kollumerland, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 

(2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

6087 948-2 
11-10-1827 

Lutmen Halbe 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 

Lutmers Auke, 638 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) 

6034 395 

30-05-1818 

Lutmers Gerrit, Uurwerkmaker, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  

aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Lutmers Haete, 24 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 

Lutmers Halbe, 73 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) 

6254 126-a 
16-01-1815 

Lutske Jans betaald voor 2 Rottings in de kerkgraven voor 2  van haar zoonen , Rekening en verantwoording van het 
Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door 

de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Lutskes Dirk, 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) , 
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) 

9725 Deel 2  
14-08-1889 

Lutsz ….? Franeker Kapitein op de Calourd 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 1889  (2) 

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

Luttekehuisen van F. 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) 

6013 399 
08-07-1816 

Luttikhuis Egbert geb. Tubbergen, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  
welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4) 



5672 157 

27-10-1898 

Luursema L. & Tiemersma G. Beide te Harlingen , verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 

“Burg. Jhr. Speelman” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 

5664 29, 5 

16-04-1903 

Luursema L. Harlingen Schip de Burg. Jhr. Speelman,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 30 
20-04-1899 

Luursema L. Harlingen Schip de Burg. Jhr. Speelman, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

6077 1015 

18-12-1821 

Luverman Hendrik Jans,  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) 

6631  1114 
11e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Luwerman Jan wegens leverantie van aangeleverd Turf 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) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Luxemburg H. , 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Luxen Eeltje,  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) 

9180 818 
05-05-1915 

Luxen Eeltje,  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) 

6096 693 

28-07-1823    

Luxwolda  Ontvanger der Belastingen wenst zig te absenteren van zijn post gedurende 2 weken om te Weesp ene bejaarde nicht 

te bezoeken  en wil als waarnemer Meulen van der Pieter Grieteny Ontvanger enz. jaar 1823 (1) 

6092 243 
22-03-1823 

Luxwolda ….? Ontvanger der belastingen te Oldeboorn gaat 8 dagen met verlof en zijn plaatsvervanger zal zijn  de heer Meulen 
van der ontvanger te Utingeradeel jaar 1823 (1) 

6074 720 

20-09-1821 

Luxwolda Idema de weduwe .---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok 

genoemd wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes 
Jacob, en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema 

Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers , Ynskes Jochum, Bottema 

F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9) 

6846 19-A 
26-06-1824 

Luxwolda J. W. , bedenking tegen zijn request van  wegens verschuldigde belasting  met bedragen enz. jaar 1824 (6) 

6845 32-A 

12-06-1824 

Luxwolda Jan S. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

6247 650 
09-07-1814  

Luxwolda Jan S. 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) 

6250 971 

04-10-1814 

Luxwolda Jan S. wegens geleverd turf aan de armen hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende Algemeene 

achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7) 

6854 26-A 

16-09-1824 

Luxwolda Jan Sipkes  Veenbaas te Gorredijk komt ook in voor Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag , onderwerp; 

in beslag genomen turf, maar nu met bewijs dat zij het gekocht hebben en niet ter kwade trouw hebben gehandeld,  enz. jaar 

1824 (2) 

6854 9-A 
16-09-1824 

Luxwolda Jan Sipkes  Veenbaas te Gorredijk komt ook in voor Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag , onderwerp; 
in beslag genomen turf enz. jaar 1824 (5) 

6100  1215-29 

29-11-1823 

Luxwolda Jan Sipkes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk  en heeft verzogt om van 

deze post ontslagen te worden omdat hij geen grondeigenaar meer is  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in 
Friesland. (48) 

6870 12-03-1825 

26-A 

Luxwolda Jan Sipkes---- Luxwolda Sipke Wisses van beroep Veenbaas en dat hij aparent enz. bij de resolutie van Luxwolda Jan 

Sipkes van beroep Veenman die opposant en in deze niet als debiteur enz. ook wordt vermeld de Veenbaas Boer de Hendrik 

Sieses, Onderwerp: achterstallige Turf Impost aan het Rijk,  jaar 1825 (6) 

6078 95-32/a 

25-01-1822 

Luxwolda Jan Sipkes---- 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) 

6089 1194 blz. 29    

23-12-1822 

Luxwolda Jan Sipkes te Gorredijk 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) 

6863 1-A 

27-12-1824 

Luxwolda Jan Sipkes Veenbaas te Gorredijk, als eiser, onderwerp; een   vonnis tegen hem, wordt ook in genoemd Luxwolda 

Sipke Wisses veenbaas te Langezwaag als gedaagde jaar 1824 (8) 

6867 11-02-1825 

10-A en Bijl. 
9-b 

Luxwolda Jan Sipkes Veenbaas te Gorredijk, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de 

Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (18) 

6855 12-A,  13-A 

01-10-1824 

Luxwolda Jan Sipkes----Metz P. J. als opposant voorkomende , Onderwerp een dagvaarding voor de rechtbank  tegen zeker 

arrest van verkoop door de ontvanger van turf van enen Boer de Hendik Siezes Veenbaas te Knijpe, hierin wordt ook genoemd 
Luxwolda Jan Sipkes Veenbaas te Langezwaag en Gorredijk, en Hanzes Anne , Veenbaas  en verveender te Knijpe jaar 1824 

(31) 

8290 714/4, 233 
17-07-1840  

Luxwolda Klaas Jans Gorredijk Schipper (een document met Handtekening) , jaar 1840 

6382 20 nr.  17 

29-03-1814 

Luxwolda Klaas Sjoerds 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) 

6001 667 
22-07-1815 

Luxwolda M. ---- Speelman Wobma ….? Fungerend Controleur der directe belastingen controle Heerenveen heeft zig begeven 
en vervoegd bij de Schout Luxwolda M.  van de Gemeente Akkrum en samen begeven naar het kantoor der belastingen aldaar 

waar aanwezig was Eyck van W. Provisioneel belast geweest met de waarneming der functie van Ontvanger de Directe 

Belastingen en de heer Bienema F.  de Nieuw aangestelde ontvanger enz. zijn wij tot overdragt van dat kantoor overgegaan met 
vermelding wat er in kas was en welke documenten er aanwezig waren enz. jaar 1815 (7) 



6071 516 

27-06-1821 

Luxwolda M. (Marcus) ---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende 

tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte 

kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot 

bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of 
kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, 

Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., 

Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. (Marcus) jaar 1821 (7) 

6642 678 

09-08-1815 

Luxwolda M. (Marcus) Gewezen Schout van de gemeente Oldeboorn ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat hij de Eed als ontvanger heeft afgelegd enz. jaar 1815 (2) 

6624 262 

10-02-1814 

Luxwolda M. (Marcus) Provisionele Schout van de Gemeente Oldeboorn draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de 

Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Hesling K. (Klaas) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente thans lid van de 
Municipalen Raad als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Meulen van der Pieter die deze 

functie al zodanig enz. jaar 1814 (2) 

6001 619 
04-07-1815 

Luxwolda M. (Marcus) Schout der Gemeente Oldeboorn hij wordt voorgdragen als waarnemend  enz. enz. i.p.v. van de 
overleden ontvanger Langhoud K. Y. jaar 1815 (1) 

6007 6 

04-01-1816 

Luxwolda M. (Marcus) Schout der Gemeente Oldeboorn verklaard dat Langhout Hendrik Jelles wonende te Oldeboorn 

vergunning heeft om als  Beurtschipper Oldeboorn op Amsterdam, Edam, Zaandam en Sneek het veer te bevaren met Pasagiers 

en Goederen enz. jaar 1816 (7)  

6627 632 

28-04-1814 

Luxwolda M. (Marcus) Schout van de Gemeente Oldeboorn ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in  

Vriesland betreffende achterstallige Tractament van de Predikant  verder genoemd de heer Lijclama a Nijeholt T. M. 

administrerende Kerkvoogd te Oldeboorn enz. jaar 1814 (2) 

6250 971 
04-10-1814 

Luxwolda M. (Marcus) Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige 
schulden enz. enz. jaar 1814 (7) 

6394 280 

13-04-1815 

Luxwolda M. (Marcus). Schout van de Gemeente Oldeboorn ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan 

de Schout van de Gemeente Heerenveen geadresseerd met verzoek om twee certificaten van goed gedrag van Dijkhof Jan en 
Sluiter Jan Hendriks uit die gemeente welke zig heben aangegeven als vrijwilliger tot de Nationale Militie enz. jaar 1815 (1) 

6833 14-A, 5 

12-02-1824 

Luxwolda M. ondertekend als Ontvanger der directe belastingen en Accijnsen in de Gemeente Oldeboorn 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Luxwolda M. 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) 

6072 581 

17-07-1821 

Luxwolda M. te Oldeboorn staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

8211 988-3, 37 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Luxwolda M. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

6101 1275 
10-12-1823 

Luxwolda M. te Oldeboorn, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te 
voldoen. Enz. jaar 1823 (2) 

6383 63 

02-04-1814 

Luxwolda M. 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 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Luxwolda M. te Utingeradeel 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 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) 

6001 690 

28-07-1815 

Luxwolda Marcus hij wordt aangesteld als Ontvanger der Belastingen te Oldeboorn i.p.v. de overleden Langhout K. Y. jaar 

1815 (3) 

6623 257 
23-01-1814 

Luxwolda Marcus te Oldeboorn schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal van het Departemet van 
Vriesland dat hij benoemd is voor de post van Schout in de Gemeente Oldeboorn maar dat hij bedanken moet wegens 

ongeschiktheid hiervoor een deel wegens ouderdom en lichaams zwakheid enz. jaar 1814 (2) 

6271 605 

12-07-1816  

Luxwolda Marcus wonende te Oldeboorn  dat de zelve aan de Armenvoogd  heeft geleverd  enz. jaar 1816 (2)  

6099 1066 

31-10-1823 

Luxwolda Marcus, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Luxwolda Marcus, 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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Luxwolda Marcus,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) 

6833 9-A blz. 13 

09-02-1824 

Luxwolda Mareus te Oldeboorn, 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) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 

33/1-C 

Luxwolda Markus te Utingeradeel, 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) 

6247 650 

09-07-1814  

Luxwolda S. W. 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) 

6854 9-A 
16-09-1824 

Luxwolda Sipke Wisses  -----Luxwolda Jan S.  Veenbaas te Gorredijk komt ook in voor Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te 
Langezwaag , onderwerp; in beslag genomen turf enz. jaar 1824 (5) 



6854 26-A 

16-09-1824 

Luxwolda Sipke Wisses ---- Luxwolda Jan S.  Veenbaas te Gorredijk komt ook in voor Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te 

Langezwaag , onderwerp; in beslag genomen turf maar nu met bewijs dat zij het gekocht hebben en niet ter kwade trouw hebben 

gehandeld enz. jaar 1824 (2) 

6388 84           17-
10-1814 

Luxwolda Sipke Wisses bij de 6e Comp. van het 9e Bataillon Landstorm er wordt voorgesteld hem te bevorderen tot Lt. 
Kwartiermeester en tot 1e Luitenant Hijenhuis Pieter IJnzes thans 2e Luit. En tot 2e Luitenant Boer de Hendrik Sieses thans 

Sergeant enz. enz. jaar 1814 (1) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Luxwolda Sipke Wisses 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 

Luxwolda Sipke Wisses 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) 

6078 95-32 
25-01-1822 

Luxwolda Sipke Wisses te Langezwaag  staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Langezwaag enz. enz. jaar 1822 (4) 

6100  1215-29 

29-11-1823 

Luxwolda Sipke Wisses te Langezwaag, 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) 

6386 169 en 170 
06-07-1814                         

Luxwolda Sipke Wisses tot Lt. Kwartiermeester wordt hij voorgedragen als Hoofdofficier  van het Batt. Landstorm te Gorredijk 
enz. jaar 1814 (3) 

6386 169 en 170 

06-07-1814                         

Luxwolda Sipke Wisses tot Lt. Kwartiermeester wordt hij voorgedragen als Hoofdofficier  van het Batt. Landstorm te 

Langezwaag enz. jaar 1814 (3) 

6870 12-03-1825 
26-A 

Luxwolda Sipke Wisses van beroep Veenbaas en dat hij aparent enz. bij de resolutie van Luxwolda Jan Sipkes van beroep 
Veenman die opposant en in deze niet als debiteur enz. ook wordt vermeld de Veenbaas Boer de Hendrik Sieses, Onderwerp: 

achterstallige Turf Impost aan het Rijk,  jaar 1825 (6) 

6855 14-A 

01-10-1824 

Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag, betreft een procesverbaal van arrest van goederen en betaling aan de 

arbeiders  wordt ook in genoemd Boer de A. S. en als getuigen Munek Johan Georgius , Compaan Douwe Klazen met hun beide 
handtekeningen onder een geschreven brief. enz., jaar 1824 (6) 

6386 161 

29-06-1814                         

Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Luxwolde, hij wordt voorgedragen als Lt. Kwartiermeester bij het Batt. Landstorm te 

Gorredijk  enz. jaar 1814 (1) 

6855 20-A 
04-10-1824 

Luxwolda Sipke Wisses veenman te Langezwaag, betreft verkoop van het gearresteerde en de oppositie van de arbeiders zij 
moeten wachten enz. jaar 1824 (8) 

3576 71 

17-02-1829 

Luxwolda Sytske Sjoerds Schipper---- Fokstra Gerke Bokkes Schipper en Luxwolda Sytske Sjoerds Schipper gezamenlijk 

eigenaren en bevaarders van het Beurtschip Amsterdam op het Heerenveen verzoeken met een breeder schip te mogen 
aanleggen enz. jaar 1829 (4) 

6089 1194 blz. 29    

23-12-1822 

LuxwoldaSipke Wisses te Langezwaag 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) 

6070 424-18         
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6057 244 

05-04-1820 

Luxwolde, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Luyck N. te Groningen 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) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Luyck te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 
Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

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

6046 357 
24-05-1819 

Luyten Arie---- 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) 

6091 123 
04-02-1823 

Luyting Klaas Bartus in de Hemrik , hij is aangesteld als Schoolonderwijzer aldaar en heeft zijn functie op den 1e november 
1822 aanvaard  jaar 1823 (1) 



6671 54 blz. 4 

22-01-1818 

Luzac E. Mr. te Leyden 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 in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 5 

22-01-1818 

Luzac E. Mr. te Leyden 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 in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie 
Secundi van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

5662 9 

14-04-1881 

Lybering? J. Dokkum Directeur,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

6060 480 
06-07-1820 

Lybesma  J. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 
in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6254 140-B-blz. 19 

17-01-1815 

Lycklama  ….? de erven uit het Gasthuis bij de Jacobiner Kerk,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke 

goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6060 480 
06-07-1820 

Lycklama  á Nijeholt Aiso , 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Lycklama  á Nijeholt T. 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) 

6008 82 blz. 2 
03-02-1816 

Lycklama  a Nijeholt T. M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 
1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is 

mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6060 480 
06-07-1820 

Lycklama  á Nijeholt Tjepke, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Lycklama  Augustinus, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Lycklama  Fokke Hylkes, 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Lycklama ….? te Bolsward 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Lycklama á Nijeholt   T. M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6085 769 

14-08-1822 

Lycklama a Nijeholt  A, G, Jhr. Onderwerp: Reis en verblijfskosten voor de Militie en ook zijn handtekening jaar 1822 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Lycklama á Nijeholt  Aiso  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

8380 824-15 

21-08-1841 

Lycklama à Nijeholt  G. W. F. (Georg Wolfgang Franciscus) zijn benoeming als Grietman van Ooststellingwerf  verder 

genoemd Andringa van Hijlckama en Beijma thoe Kingma enz. jaar 1841 (4) 

8379 793-10_2 

13-08-1841 

Lycklama à Nijeholt  J. A. (Jan Anne) Jhr. wegens absentie van de Grietman van Opsterland ondertekend hij een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Dijkstra Ebe Rienks die alsnog niet in staat is om zich naar Leeuwarden te kunnen 

begeven teneinde enz. jaar 1841 (4) 

6100 1192-21 
26-11-1823 

Lycklama a Nijeholt  Jonkheer A. G.---- Visser S. M. en Lycklama a Nijeholt  Jonkheer A. G. zij zijn als Schatters  over 1824 te 
Oldeboorn gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6071 516 

27-06-1821 

Lycklama a Nijeholt  Jonkheer---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  

dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de 
gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  

tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar 

of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, 
Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., 

Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7) 

6042 38 

18-01-1819 

Lycklama à Nijeholt  T. M. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6051 

 

749 

18-10-1819 

Lycklama á Nijeholt  T. M. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van  Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouverneur van Vriesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6072 531 
04-07-1821 

Lycklama a Nijeholt  T. M. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur 
van Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te 

doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2) 

6051 718 

06-10-1819 

Lycklama a Nijeholt  T. M. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6052 861 

29-11-1819 

Lycklama a Nijeholt  T. M. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6051 

 

765 

25-10-1819 

Lycklama a Nijeholt  Tinco Martinus  ondertekend een document als Militiecommissaris  enz. Jaar 1819 (1) 

6063 682 

03-10-1820 

Lycklama a Nijeholt ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1) 

6078 41 

09-01-1822 

Lycklama a Nijeholt ….?, hij is Militie Kommissaris en hij ontvangt een ordonnantie met zijn Tractement  wegens het 4e 

kwartaal 1821 , jaar 1822 (1) 

6083 549 

07-06-1822 

Lycklama a Nijeholt A. G.  ---- Lycklama a Nijeholt Jhr. J. M. M. heeft een declaratie ingediend als Militie  Commissaris enz. 

getekend door de Militie Kommissaris der staten  Lycklama a Nijeholt A. G.  jaar 1822 (1) 

6417 180 

05-05-1817 

Lycklama à Nijeholt A. G. (Augustinus Georg)---- Albertsma Dirk Thomas te Oldeboorn heeft zig bij mij Lycklama à Nijeholt 

A. G. (Augustinus Georg) Grietman van Utingeradeel vervoegd hebbende om in het Huwelijk bevestigd tre worden en heeft 
vermeld dat hij bij het Collegie van Militaire zaken geweest was maar dat daar enz. jaar 1817 (2) 



6416 166M 

15-04-1817 

Lycklama à Nijeholt A. G. (Augustinus Georg) Grietman van Utingeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 

(1) 

6070 424-18         

25-05-1821 

Lycklama a Nijeholt Aiso  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 

Lycklama a Nijeholt Aiso, 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) 

6843 29-A 
28-05-1824 

Lycklama a Nijeholt----- 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) 

6083 549 

07-06-1822 

Lycklama a Nijeholt Jhr.  J. M. heeft een declaratie ingediend als Militie Commissaris enz. getekend door de Militie 

Kommissaris der staten  Lycklama a Nijeholt A. G.  jaar 1822 (1) 

8386 948/12 
24-09-1841 

Lycklama a Nijeholt Jonkheer F. J. 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) 

6639 488 

26-05-1815 

Lycklama à Nijeholt T. M ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bergsma Jacob Johan gewezen 

Raad bij het Commissariaad Generaal in Vriesland enz. jaar 1815 (3) 

6036 480 
07-07-1818 

Lycklama a Nijeholt T. M.  Onderwerp een ordonnantie met bedragen van betaling legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6039 781 

22-10-1818 

Lycklama a Nijeholt T. M. ,   Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1) 

6063 767 
31-10-1820 

Lycklama a Nijeholt T. M. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6048  498 

22-07-1819 

Lycklama a Nijeholt T. M. ,  Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (1) 

6033 268 
16-04-1818 

Lycklama a Nijeholt T. M. , De minister van Binnenlandse zaken geeft een ordonnancie aan hem jaar 1818 (1) 

6045 285 

26-04-1819 

Lycklama à Nijeholt T. M. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen 

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Lycklama à Nijeholt T. 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) 

6639 464 
10-05-1815 

Lycklama à Nijeholt T. M.---- Bergsma Johan J. ondertekend en ter ordonnantie van dezelven Spoelstra B. Soll. de secretaris een 
brief aan de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken en hij wordt vermeld in een document ondertekend door de 

Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek dat de declaratien 

ter zake van het waarnemen van de functie van Lycklama à Nijeholt T. M. als Commissaris enz. jaar 1815 (5) 

6084 681 

16-07-1822 

Lycklama A Nijeholt T. M. een declaratie wegens Militie Commissaris enz. jaar 1822 (1) 

6091 129 

06-02-1823 

Lycklama a Nijeholt T. M. een ordonnantie van 34 gulden met verzoek deze aan belanghebbende bte doen uitreiken enz. jaar 

1823 (1) 

6028 834 
21-11-1817 

Lycklama a Nijeholt T. M. en  Scheltinga van Hiemstra C.  een ordonnantie ten name van hen. Jaar 1817 (1) 

6054 56 

25-01-1820 

Lycklama a Nijeholt T. M. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 

1820 (1) 

6095 516 
17-06-1823   

Lycklama a Nijeholt T. M.---- Jansen J. P. te Oldeboorn  dat hij door zijn verkleefdheid  aan het huis van Oranje in 1796 
geremoveerd geworden is  en hij in 1803 weer in zijn post hersteld is  enz. enz.  hij graag zou willen dat enz. enz. wordt ook in 

genoemd Lycklama a Nijeholt  T.M. enz. jaar 1823 (3) 

6053 903 
11-12-1819 

Lycklama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris  en dit stuk is ondertekend door Lijcklama a Nijeholt A. G.  als Lid der Staten 
van Vriesland enz.  jaar 1819 (1) 

6037 

 

617-b 

21-08-1818 

Lycklama a Nijeholt T. M. Onderwerp: een Ordonnancie jaar 1818 (1) 

6059 461 
27-06-1820 

Lycklama a Nijeholt T. M. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en 
Waterstaat ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  

1820 (2) 

6061 591 

28-08-1820 

Lycklama a Nijeholt T. M., betreft een Ordonnantie van de Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ter uitbetaling ten 

zijne gunste,  jaar 1820 (1) 

8386 949/18 

20-09-1841 

Lycklama à Nijeholt te Bolsward  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand 

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

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lycklama a Nijeholt te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 24 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Lycklama a Nijeholt te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland 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 949/40 
20-09-1841 

Lycklama à Nijeholt te Bolsward 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) 

6042 51 

22-01-1819 

Lycklama a Nijeholt Tinco  hij treed op als Militiecommissaris enz. jaar 1819 (1) 

6066 

 

28 

11-01-1821 

Lycklama a Nijeholt Tinco Martinus  hij is Militiecommissaris  der cantons no. 9-16 enz.  Een ordonnantie van 375 guldens enz. 

jaar 1821 (1) 

6039 791 Lycklama a Nijeholt Tinco Martinus, tractement Militie commissaris jaar 1818 (1) 



27-10-1818 

9921 4 

20-10-1882 

Lycklama a Nijeholt W. R. Veldwachter  te Bozum 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) 

6074 738 

29-09-1821 

Lycklama a Nijeholt Willem de weduwe , zij leeft in zeer armoedige omstandigheden ook al omdat zij nog voor 2 kinderen moet 

zorgen en haar man is overleden 26-09-1809 en zij destijds 6 kinderen had enz. enz. jaar 1821 (1) 

6097 796 

21-08-1823    

Lycklama a Nijeholt….?  Onderwerp zijn declaratie berteffende zijn onkosten als Militie Commissaris enz. jaar 1823 (1) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Lycklama a Nijholt S. 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) 

6070 424-18         
25-05-1821 

Lycklama a Nyeholt  T. M.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8257  70/1, 28 
21-01-1840 

Lycklama a Nyeholt Jan Anne van Opsterland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Lycklama a Nyeholt Sjoerd 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) 

6393 191 

20-03-1815 

Lycklama a Nyholt ….? wordt aangesteld als Militie Cimmissaris in het District Heerenveen enz. jaar 1815 (2) 

6839 8-A 

05-04-1824 

Lycklama A. G.,-----Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. 

worden ook in genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks,  Doorenbos Willem,  Rypkema T. T.,  Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit 
Tjallings, Visser S. M.,  Doesburgh  van W., (9) jaar 1824 

6063 723 en 731 

16-10-1820 

Lycklama Andreas---- Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton Hallum 

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

6047 379 

03-06-1819 

Lycklama Augustinus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-18         
25-05-1821 

Lycklama Fokke 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) 

6084 650 

09-07-1822 

Lycklama Jhr. T. M een ordonnantie ten zijne gunste van fl. 375  jaar 1822 (1) 

6254 140-B-blz. 33 

17-01-1815 

Lycklama P. heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit enig Stadsgrond aan’t Hoekster Kerkhof , 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. 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Lycklama P. 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Lycklama Tjalling Lyckles te Vrouwenparochie 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) 

6715 112 
00-00-1823 

Lyckle Boutes de Vries en zijn vrouw Aafke Louws de Vries domicilie te Eernewoude hebben een ongeluk gehad met hun schip 
de Twee Gebroeders op de Zandplaat achter het dorp Oudemirdum en is hun schip verbrijzeld, het was p een woensdag de 16e 

april dat Jochum Hylkes Schots Boereknecht  te Oudemirdum het schip heeft zien stranden omstreeks  4 uren in de middag 

tevens hebben  Hendrik en Gabe Louws Louwrens wonende te Wyckel  en Oudemirdum zij hebben de schipper en zijn vrouw 
op de wal geholpen enz. enz. jaar 1823 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Lyckles G. L. te Grouw 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) 

6254 140-B-blz. 32 

17-01-1815 

Lyckles Klaas heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende landen onder Jelsum  , wordt vermeld in de 

Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der 

Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6254 140-A blz.36 
17-01-1815 

Lyckles Klaas Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende  Landen onder Jislum, 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. 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5 

17-07-1839 

Lyckles L. G. te Grouw is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8386 949/19 

20-09-1841 

Lyckles L. G. ter Grouw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Lyckles L. G. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg 

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

6045 285-b 

26-04-1819 

Lyclama â Nijeholt  F. M. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen 

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6064 

 

849-2 

30-11-1820 

Lyclama a Nijeholt  T. M. hij staat vermeld in een document  8 kolommen inhoudende  betaling der Ordonnancieen jaar 1820 

(1) 

6065 

 

862 

06-12-1820 

Lyclama a Nijeholt  T. M. hij staat vermeld in een document betreffende Reis en Verblijfkosten jaar 1820 (1) 

6099 990 

08-10-1823    

Lyclama a Nijeholt ….? Onderwerp: een Missive van 31 juli enz. jaar 1823 (1) 



6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Lyclama a Nijeholt Augustinus George 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) 

6030 25 

12-01-1818 

Lyclama a Nijeholt een ordonnancie betreffende de uitbetaling  van zijn tractement met vermelding van het bedrag enz. jaar 

1818 (2) 

6066 

 

8 

03-01-1821 

Lyclama a Nijeholt F. M. , Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1) 

6068 

 

236 

25-03-1821 

Lyclama a Nijeholt F. M. een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken gunste van hem ten bedrage van fl. 375 

enz. enz. jaar 1821 (2) 

6027 761 

28-10-1817 

Lyclama a Nijeholt F. M.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en 

Alma H. W. voor  geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, 
Brouwer J. W.  voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie 

van arbeidslonen , , Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, 
Proost J. voor druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2) 

6864 60-C-35 

13-01-1825 

Lyclama a Nijeholt Jhr. A. G.   te Oldeboorn Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6864 26/1-C  
no.  171 

07-01-1825 

Lyclama à Nijeholt Jonkheer Wilco (Boldinga) 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) 

9134 1437 

24-10-1883 

Lyclama a Nijeholt P. (Petrus) zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Leeuwarden jaar 1883 (4) 

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Lyclama a Nijeholt S.  te Bolsward te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. 

F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken 
in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6064 784 

04-11-1820 

Lyclama a Nijeholt T. M.  Onderwerp de ontvangen Ordonnantie van fl. 58.00 voor Reis en verblijf kosten enz. jaar 1820 91) 

6056 203 
21-03-1820 

Lyclama a Nijeholt T. M. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6834 3-A 

18-02-1824 

Lyclama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris te Leeuwarden ontvangt een betaling van f. 30 voor reis en verblijfkosten over de 

maand juni enz. jaar 1824 (3) 

6074 720 
20-09-1821 

Lyclama a Nijeholt T. M.---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok 
genoemd wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes 

Jacob, en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema 

Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers , Ynskes Jochum, Bottema 
F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9) 

6067 

 

163 

23-02-1821 

Lyclama a Nijeholt T. M. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een 

ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6032 193 
19-03-1818 

Lyclama a Nijeholt T. M.,  Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te 
ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6038 690 

16-09-1818 

Lyclama a Nijeholt T. M., Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Lyclama à Nijeholt te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding 

van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   

8375 708-5_18 
20-07-1841 

Lyclama a Nijeholt te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) 
Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni 

enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 39-3 
19-06-1840 

Lyclama a Nijeholt te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

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, 31 

19-06-1840 

Lyclama a Nijeholt 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) 

6036 525 
21-07-1818 

Lyclama a Nijeholt Tinko----- Swart Willem Willems  Verwer en Glazenmaker te Leeuwarden  in een handgeschreven brief met 
zijn handtekening verzoekt hij  een pensioen  omdat hij 65 jaar is en zwak van gezicht en niet in staat  enz.  wordt in genoemd 

Lyclama a Nijeholt Tinko waarover hij klaagt jaar 1818 (4) 

6074 715 
19-09-1821 

Lyclama a Nijeholt Willem---- Buwalda Auke  te Workum weduwe van Lyclama a Nijeholt Willem   zij verzoekt om te 
bekomen een Pensioen enz. jaar 1821 (2) 

6056 224 

28-03-1820 

Lyclama a Nijeholt,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6065 
 

902 
19-12-1820 

Lyclama a Nijeholt,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van 
Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot 

aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a 

Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt 
getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., 

Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  

(3) 

6100 1190 

25-11-1823 

Lyclama a Nijeholt. Een declaratie wegens Militiecommissaris is geretourneerd en kan niet worden betaald enz. Jaar 1823 (1) 



6864 60-C- 

13-01-1825 

Lyclama a Nijholt ….?,  Jonkheer T. ?.---- Wenckebach C. H?  en Jonkheer T. ?. Lyclama a Nijholt  onderwerp Nationale 

Militie jaar 1825 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hennaar- 

      deradeel 

Lyclama a Nijholt te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Lemsterland 

Lyclama a Nijholt te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland 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 
Wijmbrit- 

      seradeel 

Lyclama a Nijholt te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 

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

  

8364 498/10, 14 
21-05-1841 

Lyclama a Nyeholt ….? gehuwd met Eysinga van Ypkjen Hillegonda staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner 
van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag 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 

6709 36 deel 2  blz. 

16 
16-01-1822 

Lyclama à Nyeholt ….? te Bolsward, 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) 

6656 490 blz. 4 

15-10-1816 

Lyclama a Nyeholt Augustinus Georg staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 

Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  

aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6000 566 
13-06-1815 

Lyclama a Nyeholt F. M. , Commissaris in het arr. Heerenveen betreft een ordonnancie ten zijne gunste van f. 250.- wegens 
buietngewone kosten enz. jaar 1815 (1) 

6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Lyclama a Nyeholt J. 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 

6082 453 

03-05-1822 

Lyclama Fokke H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

8386 949/31 

20-09-1841 

Lyclama Mevr. Te Heerenveen, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen 

deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 6 

27-08-1839 

Lyclama P. A.. 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) 

6254 140-A blz.39 

en 42 

17-01-1815 

Lyclama P. de erven , uit een huis bij het Park cn uit een huis bij de Jacobijner 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 (3) dossier (34) jaar 1815. 

6076 855 

06-11-1821 

Lyclama Willem a Nijeholdt---- Buwalda Auke wonende te Workum weduwe van Lyclama Willem a Nijeholdt in levn 

onderinspecteur bij de Middelen te Lande bij request verzoek gedaan om met een pensioen te worden begunstigd en zij ontvangt 

een eenmalige gratificatie van negentig guldens enz. jaar 1821 (1) 

9921 14-A 
19-10-1882 

Lyclema A Nijeholt Sikko Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

5663 49 

20-04-1899 

Lyclema B. Woudsend, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 49 
20-04-1899 

Lyclema H. Woudsend, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

6255 254-11 

10-03-1815 

Lyder Jan  wegens Huishuur van Juli 1811 tot 31 Juli 1813 voor het Weeshuis ,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding 

op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van 
Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Lyen Klaas Klazes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen 

niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met 

aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

6303 390e 

20-08-1823 

Lykeles Iebe afkomstig van Bozum en in het Bedelaarsgesticht te Hoorn geplaatst ,  een declaratie van de Hoofdbestuurders van 

het Bedelaars Gesticht te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz  aan de Grietman van Baarderadeel, Jaar 

1823   (1) 

6257 410-4 
28-04-1815 

Lykeles Klaas de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6384 19 

26-05-1814 

Lykelsma? Evert Lykels, 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) 

6027 675 
02-10-1817 

Lyklama  a Nijeholt T. M. Onderwerp Reis en Verblijfkosten , jaar 1817 (1) 

6089 1138 

04-12-1822 

Lyklama a Nijeholt ….?, Declaratie wegens reis en verblijfkosten Onderwerp: 3 maandelijkse inspectie van de nationale militie 

enz. jaar 1822 (1) 



8356 303-22, 7              

25-03-1841 

Lyklama a Nijeholt Mr. George Wolfgang Franciscus 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) 

5664 37, 14 

01-04-1910 

Lyklama B. Woudsend Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6271 574-3 
06-07-1816 

Lyklama Dirk Lykles, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6047 379 
03-06-1819 

Lyklama Fokke H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 
17-07-1839 

Lyklama K. N. te Ferwerd is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6840 36-A blz. 7 

22-04-1824 

Lyklama Nijholt Hoite Lamb. Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat 

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

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Lyklama R?. 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) 

5664 162, 42 

27-02-1917 

Lyklema B. de weduwe te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 27, 13 

16-04-1914 

Lyklema B. de weduwe te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914  

5664 274-a, 42 
28-02-1918 

Lyklema B. de weduwe te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 3, 15 

20-04-1916 

Lyklema B. de weduwe te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 34 
17-04-1913 

Lyklema B. de weduwe te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 A.20Bijl.,42 

25-04-1912 

Lyklema B. de weduwe te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5673 

 

4 

02-02-1899 

Lyklema B. te Woudsend  , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Woudsend “ tot het Varen en  Sleepen in 

Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2 

5664 29, 19 
16-04-1903 

Lyklema B. te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5666 1 

10-02-1899 

Lyklema Bauke Woudsend Beurtschipper met een geregelde dienst  op Woudsend Sneek en Balk, Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1899 

5664 A.15 Bijl.,42 
27-04-1911 

Lyklema Bauke Woudsend Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 29, 19 

16-04-1903 

Lyklema H. te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 14 

01-04-1910 

Lyklema H. te Woudsend met het Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 42-A 

17-09-1903 

Lyklema H. Woudsend Kapitein,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5816 dossier 

25-04-1895 

Lyklema H. Woudsend Wonende Cubasteeg te Groningen----  Schipbreukeling, dat deze eerstgenoemde op 13 juni 1894 ’s 

namiddags van Groningen gekomen, zich bij mij Burgemeester van Lemsterland Luiking H. (Hendrik) heeft aangemeld om vrije 
assage naar Amsterdam enz. enz. en dat op kosten van de Gemeente overtocht verleend is naar Amsterdam aan Hamel A., 

Hamel A. C., Meer van der W. en  Meer van der S.  aangezien schipbreukelingen hier altijd met bijzondere onderscheidenheid 

worden behandeld en van het nodige voorzien enz. jaar 1895 (14) 

5666 1 
10-02-1899 

Lyklema Hendrik Woudsend Beurtschipper met een geregelde dienst  op Woudsend Sneek en Balk , Dossier met Advertenties 
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 

1899 (5) 

5664 2 
10-05-1900 

Lyklema Hendrik Woudsend Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 A.15Bijl.,42 

27-04-1911 

Lyklema Hendrik Woudsend Schip de Woudsend,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

8280  517-11, 44  
19-05-1840 

Lyklema J. 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) 

6055 139 
26-02-1820 

Lyklema Sijger IJges, Schoolonderwijzer te Harich een document dat hij op 21 februari deze jaar des s’ avonds ten zes ure  in 
den hooge ouderdom van 76 jaren is overleden  nalatende een behoeftige weduwe, getekend door de Assessor van Gaasterland 

Albada T. D. (Tjietje Douwes) Jaar 1820 (1) 

6627 719 
11-05-1814   

Lykles G. L. c.a. Lid van de Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente van Grouw het betreft hun request o.a. met een onderwerp 
dat hunne gemeente  reeds vroeg binnen hun Kerkgebouw verzameld waren maar naar mijn ( Asperen van T. de schout) 



bedunken is het niets anders als een Uijtvloeisel van haat en afgunst  waarmede zij jegens de Hervormden bezield zijn enz. jaar 

1814 (3) 

6840 36-A  

blz. 38 
22-04-1824 

Lykles G. L. Koopman  van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6840 36-A  

blz. 38 
22-04-1824 

Lykles Goslijk Koopman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6070 424-18         
25-05-1821 

Lykles Goslijk L.  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 

Lykles Gosling L.  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 

Lykles Gosling, 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 

Lykles Gosling, 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) 

6399 749 

31-08-1815 

Lykles Jaay x Ulfert---- Keuchenius G. 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) 

6840 36-A  

blz. 33 

22-04-1824 

Lykles Klaas G. 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) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Lykles Lammert 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) 

8280 517-11, 16 

19-05-1840 

Lykles Lieuwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier 

met ca. 1000 namen (69) 

8272  

  

344/17 

07-04-1840 

Lykles Lykle Goslik Handgeschreven brief van de Koopman in Granen Lykle Goslik Lykles te Grouw, jaar 1840 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 

17-07-1839 

Lykles P. G. te Grouw is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

6085 754 en 781 

12-08-1822 

 

Lykles Trijntje---- Sipkema Jan, Dagloner te Langweer 48 jaren , geeft eerbiedig te kennen dat hij heeft gehoord dat als er 7 

zonen na elkander worden geboren uwe majesteit  meermalen behaagd heeft om enz. enz. dat hij thans in bekrompen 

omstandigheden verkeerd met zijn vrouw Lykles Trijntje neemt hij de vrijheid enz. enz.  in een ander document staat dat hij  
staat ofschoon  wat ruw zijnde  van een onbesproken zedelijk gedrag is  er wordt ook vermeld wat zijn zonen doen enz.daar hij 

niet kan schrijven is deze door zijn Huisvrouw Lykles Trijntje ondertekend jaar 1822 (5) 

8364 498/10, 14 

21-05-1841 

Lynden F. G. A. Boelens Baron van staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Beetsterzwaag 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 

6088 1043 

05-11-1822 

Lynden tot Oldenaller Baron van Joost Jasper Carel Hendrik oud 25 jaar hij staat vermeld als kandidaat voor de functie van 

Controleur van het Postkantoor te Leeuwarden i.p.v. Storm van  s’ GravenzandeC. S. S.,  een document met 4 kolommen met 
veel info zoals vorige betrekking enz. jaar 1822 (2) 

5993 889 

04-11-1814 

Lynden van F. G. C. Douairière Rengers vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek 

ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 

1814 (2) 

6709 36 deel 2  blz. 

25 

16-01-1822 

Lynden van Graaf J. C. E. in Gelderland 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) 

5984 128 

17-02-1814 

Lynden van J. C. E., wordt genoemd in extract uit het register der besluiten van den commissaris generaal tot de zaken der 

financiën van de verenigde Nederlanden jaar 1814 (4) 

6656 490 blz. 5 

15-10-1816 

Lynden van Rynhard staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 

Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van 

geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6851 24-D 

17-08-1824 

Lyons ,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 

1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum 

en Beers Jaar 1824 (3) 

6839 6-A 
09-04-1824 

Lyons, Huins , Hylaard, Jellum, Beers   Lijst met 30  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over 
hun bezit, met het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (6) jaar 1824 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Lyshast? T. te Sijbrandaburen 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) 



6257 410-2 

28-04-1815 

Lysinga Hend´k E. 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) 

6252 1186-8 

29-11-1814 

Lytsma 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) 

6254 183 
20-02-1815 

Lyzinga Hendrik ontvangt betaling wegens geleverde lessen aan de Tamboers enz. , Staat in een document Specifique Opgave 
der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2) 

Invt. Akte Toegang 11 ** 
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