
  

 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

  ‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index 

6418 255-B 
01-06-1817 

O…er….ee ?  IJpe Aukes 299 Heeg 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 6 
27-08-1839 

Obbema D. G. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

Obbema G. D. , 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 

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

6070 424-21        

25-05-1821 

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

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 
(3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Obbema Gerrit Douwes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6644  810 
06-10-1815 

Obbema Gorrijs Douwes---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd 

betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in 

gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, 
Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs 

Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7) 

6641  593 

06-07-1815 

Obbema Gorrijt Douwes--- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema Dirk 
Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal 

\pondematen van elks enz. jaar 1815 (1) 

6843 14-A-7 
25-05-1824 

Obbema H. A. , wever te Oldetrijne, een procesverbaal van bekeuring omdat die zodanig niet als patentplichtig is ingeschrevenen 
een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring.   jaar 1824 (4) 

6830 24-A-d 

20-01-1824 

Obbema Hendrik H. te Oudetrijne Wever met drie weefgetouwen staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen 

enz. jaar 1824 (5) 

9180 42 

07-01-1915 

Obbes Hendrik Dirk,  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) 

6393 134 
28-02-1815 

Obbes Lolke te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Obbes Michiel, 601 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) 

6394 257 

31-03-1815 

Obbes Obbe Jr. 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) 

6865 1-C no. 77 

24-01-1825 

Obdijk Sake Pieters, plaatsvervanger voor Blindeman  Hanck Mens,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in 

een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van 

den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

8270 298/16-35 

25-03-1840 

Obelt Theodorus, Handgeschreven brief van de Winkelier aan de Vismarkt te Leeuwarden Theodorus Obelt, jaar 1840 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

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

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Obering Willem, 127 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) 

6254 140-B-blz. 25 

17-01-1815 

Oberink Willem de weduwe uit een huis in de Sacrementstraat ,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 

6245 376 

06-05-1814 

Oberius (Chirurgijn)---- Andringa van Assen W. (Wijnandus)  (gewezen Maire) van de gemeente Berlikum, een Memorie voor hem, 

Onderwerp;  de plaatsing van een brigade douaniers te Sint Annaparochie en de vraag om betaling van de huur, ook zijn er bij 
Cremer Johan Caspers de benodigde bedden en tafel en van de heer Oberius (Chirurgijn) te Sint Annaparochie de benodigde 

huizinge en van Runia Tjeerd Theunis te Berlikum  de benodigde fournitures in de keuken gehuurd en door de deurwaarder  Terguns 

J. aangesproken voor de betaling enz. enz. jaar 1814 (8) 

6629 842 

01-07-1814 

Oberius Hermanus Braunius benoemd voor de Stad Bolsward wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 

Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke 

Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 



5999 428 

06-05-1815 

Oberius Hermanus Braunius gemeente ontvanger en Secrataris te Bolsward wordt gepermiteerd dat hij de 2 functies mag blijven 

uitoefenen jar 1815 (2) 

6260 

 
 

841  

13-8-1815 
 

Oberius….? de weduwe van de Chirurgijn---- Ruinia (Runia) Tjeerd Theunis  winkelier te Berlicum,  Jonkman Jan Hendriks 

schipper te Belicum ,  Andringa van Assen W. (Wijnandus)  (gewezen Maire) Oberia…. ? de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna 
, Cremer J. de weduwe in het Ruiterskwartier te Leeuwarden dat hun gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat  

van de geeente Berlicum een somma van 264 guldens elf stuivers  en acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur 

enz. enz.  betreffende een Brigade Douaniers in 1812  enz. jaar 1815 (6) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Oberlaender Nicolaas Geb. Luxemburg, laatst gewoond hebbende te Luxemburg. Jager 18-7-1836 Overleden te Soerabaja ,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

5711 3 

28-08-1902 

Oberman ….? 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) 

8214  1026/1-9 

07-10-1839 

Oberman Christiaan Karels te Rinsumageest, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de 

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

6257 410-2 

28-04-1815 

Oberman Christiaan 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) 

9187 1909-2 

31-12-1918 

Oberman H. F.,  ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; 

Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. 
M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2) 

9182 640 

10-04-1916 

Oberman H. yte Tzummarum hij wordt benoemd als lid van het college van zetters der belasting te Barradeel,  en  in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening verklaard hij de benoeming aan te nemen,  jaar 1916 (4) 

9182 609 
04-04-1916 

Oberman Hendrik te Tzummarum hij wordt benoemd als lid van het college van zetters der belasting te Barradeel,     jaar 1916 (4) 

9183 1827/2 

00-12-1916 

Oberman Hendrik, Broodbakker, Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 1916 (4) 

9187 1114 
07-08-1918 

Oberman Klaas, 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) 

9189 912 

06-08-1919 

Oberman M. (Meindert ) eervol ontslag als Burgemeester van Bolsward jaar 1919 (3) 

9183 1446 
03-10-1916 

Oberman M. (Meindert ) zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Bolsward  jaar 1916 (5) 

8210  958/2 211 

Bladz.  5 

17-09-1839 

Oberman P. C. te Janum 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) 

6257 410-4 

28-04-1815 

Oberman Pieter C. 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) 

9186 10 

03-01-1918 

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

betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

6257 410-2 
28-04-1815 

Obermans C. 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 

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) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Obes Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot 

vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde 

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

6384 108 

13-06-1814 

Obes Hessel  gewezen zee Conschit? Onlangs uit den Franschen dienst ontslagen en enige dagen  herwaarts gekeerd verzoekt een 

certificaat te verkrijgen om ongehinderd naar Koppenhagen te kunnen reizen alwaar hij geëngageerd om naar de Oost te varen enz. 

jaar 1814 (1) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Obes Johannes , 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) 

6264 1123 
23-11-1815 

Obes Johannes staat vermeld in een lijst van Pretentien  over 1813  waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft van de 
gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5) 

6261 878-3 

11-08-1815 

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

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

6242 90 

04-02-1814 

Obes Pieter te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger 

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

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

6242 90 

04-02-1814 

Obes Ulbe 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) 

6271 574-2 

06-07-1816 

Obma B. T. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het  navolgende document; Een quotisatia van de 

vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd 

door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in 
December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 



6271 574-10 

06-07-1816 

Obma B. T. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend document;  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee 

(195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 

het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6271 574-5 
06-07-1816 

Obma Bote Tjeerds, 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 

Obma G. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Obma G. 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 

Obma G. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6070 424-21        

25-05-1821 

Obma G. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Obma G. J., te Ee 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) 

8280 526-1, 26,3 
22-05-1840 

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

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

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

6271 574-3-B 

06-07-1816 

Obma Gerben Jakobs, 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) 

6271 574-8 
06-07-1816 

Obma Hendik Jak’s , moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) 
tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger 

in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

9465 Deel 2, 109  
31-03-1859 

Obma Rindert Tjeerds, Beurt en Veerdienst van Brantgum op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)   

3622 H., 5, 9 en  

11 t/m 17 
26-10-1868 

Obma Siebe---- Buwalda Tjeerd hij is pachter geworden aan de Kingmatille onder borgstelling van Brouwer Sikke en Obma Siebe 

enz. ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven jaar 1868 (30) 

6830 18-A blz. 26 

21-01-1824 

Obma Sjoerd 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) 

6276 1102-18 
18-12-1816 

Obma Tjeerd T., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge 
resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane 

leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

6626 487  blz. 2  

07-04-1814 

Obma Tjeerd Tietes 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) 

6852 18-A 

30-08-1824 

Obman Lebbert Johannes  te Gorredijk Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als Kramer op de 

jaarmarkt te Hoogeveen jaar 1824 (7 

8285 615-2, 26,4 
19-06-1840 

Obnia G. te Ee 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Obring Wiebe 206 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 
kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant 

Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen 

welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  2 

27-08-1839 

Ocker J. W. de weduwe te Oosterzee staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 

06-02-1824 

Ockerse W. A. te Limmen lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, 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 2,10 

22-01-1818 

Ockerse W. A. te Limmen Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Ockerse W. A. te Limmen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het 
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6709 36 deel 2   

blz. 5 
16-01-1822 

Ockerse W. A. te Limmen, 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) 

8361 42-20 

01-05-1841 

Ocs Johannes Philippino * Leeuwarden staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals 

geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van 



Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot 

de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6) 

3572 1 

31-01-1810 

Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa  gedrukt door Werff van der S. 

IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7) 

9184 72 
13-01-1917 

Oddens F. te Surhuizum Onderwijzer aldaar, Onderwerp de betekenis van de Mollenvangst enz. enz. jaar 1917 (5) 

6045 248 

14-04-1819 

Odding J. Onderwijzer op de School te Makkum in de 2e klas vertrekt omdat hij onderwijzer wordt te Veendam en zijn waarnemer 

te Makkum wordt Eekma Saco aldaar jaar 1819  (1) 

9181  2110 
08-12-1915 

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Odijk Johannis 173 is zijn volgnummer en Alphen 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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Oding (Odink) Hein Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Oding (Odink)Sakeltje Heins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6632  
 

  

1316 lijst 4-L. 
22-10-1814 

Oding Hein 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) 

6082 453 

03-05-1822 

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

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

6070 424-21        
25-05-1821 

Oding M. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Odinga M. D. , 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) 

6277 30-14 

09-01-1817 

Odink Hein 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) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Odinot Cornelis, Wijk bij Duurstede is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van 
Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 

(2) dossier (8) 

6053 917 

14-12-1819 

Odolphi , Ontvanger overgave van de zaken van de overleden  Kolk van der  enz. jaar 1819 (1) 

6258 630-14, 15 

17-04-1815 

Odolphi F.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in 

Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  en 

komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de 
kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het 

Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel 

sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is 
betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (4) dossier  (45) 

6251 1061 

07-09 -1814 

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

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

6261 900-2 
04-09-1815 

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

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

6282 737-17 

07-07-1817 

Odolphi P., Rentenier te Oosterlittens 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) 

6072 581 
17-07-1821 

Odolphi te Wommels staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de 
Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

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

6060 480 
06-07-1820 

Odolphi W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 
beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8285 622-8 

20-06-1840 

Odolphi W. hij neemt als Oud Ontvanger te Oosterend tijdelijk waar voor de heer ontvanger Attema die 3 dagen verlof heeft enz. 

jaar 1840 (3) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Odolphi 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) 

6072 581 
17-07-1821 

Odolphi W. te Oosterend staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers 
de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 



6034 398 

30-05-1818 

Odolphi W. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6833 9-A blz. 4 
09-02-1824 

Odolphi Wijbrandus te Oosterend, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde 
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie 

Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31) 

6099 1066 

31-10-1823 

Odolphi Wijbrandus, 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) 

6053 938 

20-12-1819 

Odolphi Wybrandus---- Kolk van den H. W.  na zijn overlijden wordt er ter zijne huize de administratie enz. ter hand gesteld  aan de 

nieuwe ontvanger de heer Odolphi Wybrandus  met een hele berekening van de aanwezige zaken en gelden enz. jaar 1819 (5) 

6082 453 
03-05-1822 

Odolphi Wybrandus, 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Odolphie Jorke,  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) 

6065 

 

875 

09-12-1820 

Odolphie---- Kolk van der Ontvanger der belastingen te Wommels , wordt ook in genoemd Odolphie Ontvanger  der Belastingen te 

Oosterend  enz. enz. jaar 1820 (2) 

6052 862 

30-11-1819 

Odolphie Wibrandus---- Kolk van der H. W.  Ontvanger der Belastingen te Wommels die de 28e November is komen te overlijden  

de dir. der Bel. Stelt voor om in zijn plaats te benoemen Odolphie Wibrandus  nu ontvanger te Oosterend enz. enz.  jaar 1819 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Odonga Murk D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6256 313 

29-03-1815 

Oebeles Antie,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden 

van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de 
Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6) 

6838 3-A 

29-03-1824 

Oebeles Feikjen----- Kleinstra Andries Jans te Oudehorne verzoekt om kwijtschelding van en boete van 25 gulden,  betreffende 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Eeuwes Roel te Heerenveen overleden 24 –10-1810, en Oebeles Feikjen overleden 
09-03-1823 (3) jaar 1824 

6838 2-A 

29-03-1824 

Oebeles Feikjen---- Vries de Kornelis Oebele arbeider te Heerenveen en Oebeles Sjoukjen te Luinjebert verzoekt om kwijtschelding 

van en boete van 25 gulden,  betreffende memorie van aangifte van de nalatenschap van Oebeles Feikjen (3) jaar 1824 

6834 6-A 
20-02-1824 

Oebeles Feikjen---- Vries de Kornelis Oebeles, arbeider te Heereneen en Oebeles Sjoukje, betreft de nalatenschap van Oebeles 
Feikjen overleden te Luinjebert 9 maart 1823 betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Oebeles Popke, 236 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) 

6834 6-A 

20-02-1824 

Oebeles Sjoukje---- Vries de Kornelis Oebeles, arbeider te Heereneen en Oebeles Sjoukje, betreft de nalatenschap van Oebeles 

Feikjen overleden te Luinjebert 9 maart 1823 betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. (4) 

6390 28 

26-11-1814 

Oebeles Wiebe---- Leijering Frederik een mededeling van de Commanderende Officier van het depot 3e Bataillon Infanterie te 

Kampen dat eerstgenoemde daar is aangekomen en dat vertrokken is Oebeles Wiebe enz. jaar 1814 (1) 

6389 94 

16-11-1814 

Oebeles Wiebe Onderwerp zijn request tot vrijstelling 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie maar hij is nooit bij dat Bataillon 

aangekomen enz. jaar 1814 (1) 

6387 87 en 121 

09-09-1814 

23-09-1814 

Oebeles Wiebe---- Sijmons Jetske huisvrouw van Oebeles Wiebe Logementhoudster wonende te Amsterdam , Oebeles Wiebe is de 

eenige overgebleven zoon van Hendriks Oebele gewoond hebbende in Vriesland dog overleden in het jaar 1811 te Amsterdam van 

wien in den jare 1799 aan de Helder is opgebragt het schip genaamd de Drie Gebroeders  ter waarde van f. 7000 en de lading jenever 
ter waarde van f. 1100 en  enz. enz. alles volgens noariele akte bij de notaris enz. enz. dat Wiebe Oebles bij de landmilitie heeft 

getrokken nummer 236/2 en dat bhij thuis is gearresteerd enz. naar dat hij een ander enz. jaar 1814 (5) 

6384 24, 25 

21-05-1814 

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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Oeberius  O. B. ondertekend ter ordonnantie >>> Andringa  de Kempenaer van T. Grietman van Het Bildt ondertekend de 

Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) 

6282 677 

24-06-1817 

Oeberius Braunius H.,---- of Braunius Oeberius H. een aantekening dat zijn rekening is gequoteerd enz. jaar 1817 (1) 

6261 934 
27-09-1815 

Oeberius H. B. te Bolsward, Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers met hetgeen 
ieder derzelve daaro p heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)  

6252 1243 

23-12-1814 

Oeberius H. B. te Bolswardte Leeuwarden, Hij staat op een document van de ontvanger te Leeuwarden dat zijn verschuldigde 

borgtocht als gemeente ontvanger is gefourneerd en wel enz. enz. jaar 1814  (1) 

6254 115 
31-01-1815 

Oeberius H. Braunius, ., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward 
als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij 

onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief  van Serinelius Petrus  dat hen gesommeerd is binnen drie 

dagen  wegens enz.   jaar 1815 (5) 

6389 41 
05-11-1814 

Oeberius H. Braunius, Capitein, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 
1814 (2) 

6623 70 

04-01-1814 

Oeberius Harmanus Braunius hij wordt voorgedragen om te worden benoemd tot Secretaris der Stad Bolsward welke daarvoor een 

geschikt persoon is enz. jaar 1814 (1) 

6275  970 

28-10-1816 

Oeberius Herman Branimes Gemeente Ontvanger te Bolsward wordt vermeld in een document waar gevraagd wordt om de 

ontbrekende Certificaten te willen toezenden enz. jaar 1816 (1) 

6669 415-b 

27-10-1817 

Oeberius Hermanus Braunius, Secretaris en Gemeente Ontvanger van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van 

Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere 
Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle 

steden (21) 

8308 1079-10 
31-10-1840 

Oeberius O. B. St. Anna parochie wordt vermeld  op en documentr 1840 genaamd lijst van  aangekochte Merrie Veulens met de 
naam van de koper en verkoper ook de koopprijs  enz. jaar 1840 (7) 



8375 708-5_6b 

20-07-1841 

Oeberius O. B. 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) 

8285 623-21 
22-06-1840 

Oeberius Oebele Braunius te Sint Anna Parochie de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor 
den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

8350 175/27-18 

21-02-1841 

Oeberius Oebele Braunius van beroep Notaris te St. Anna Parochie, Secretaris wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een 

document wat hij mede ondertekend genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat 

het Dijksbestuur van het Nieuw Bildt enz.,  jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Oeberus O. B. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6417 187 
03-05-1817 

Oebles Coenraad in leven gehuwd met Sijbes Uilkjen  ---- Stelingwerff  S. B.  Assessor vam Lemsterland  ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat na het sluiten van alle registers voor de Loting Voorman Sijbren 

Anneste lemmer woonachtig en Coenraads Oeble  geboren in het jaar 1795 uit Oebles Coenraad en Sijbes Uilkjen  enz. jaar 1817 (1) 

6836 7-A 
05-03-1824 

Oebles Janke Huisvrouw van Roukema Heike Ages het betreft haar nalatenachap bij eventueel vereneging van het Vrugtgebruik met 
den Bloten eigendom enz. jaar 1824 (3) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 
16-03-1814 

Oebles Johannes----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 

schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het 
Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? 

Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld 

is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen 
bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden 

enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag 

oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman 
onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een 

Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10) 

6384 24, 25 

21-05-1814 

Oebles Menne---- 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) 

6386 58 

19-08-1814 

Oebles Wiebe , hij wordt door de Burgemeester van Amsterdam Boetzelaar van P. A. vermaand naar het 3e Bataillon Infanterie 

Landmilitie te begeven enz. jaar 1814 (1) 

6387 53 
08-09-1814 

Oebles Wiebe is derwaarts gezonden en te Amsterdam aangekomen bij het 3e Bataillon maar de Commandant heeft volstrekts 
geweigerd die persoon te ontvangen  enz. jaar 1814 (1) 

6384 132 

16-6-1814 

Oebles Wiebe---- Osinga Jan IJebs hij is op de controle van vertrek van 3 mei onder nr. 25 nog niet bij het Bataillon te Kampen 

aangekomen en dat de persoon van Oebles Wiebe van Amsterdam moet komen nog niet gearriveerd is enz. jar 1814 (1) 

6424 629 
24-12-1817 

Oebles Wiebe---- 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) 

6384 89 

11-06-1814 

Oebles Wiebe, Boezelaer van P. A. de Burgemeester van Amsterdam schrijft en tekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland 

dat eerstgenoemde opgeroepen voor active dienst zich in Amsterdam bevind en dat hij hem enz. enz. jaar 1814 (1) 

6383 159 

10-05-1814 

Oebles Wijbe wonende in den Kapelsteeg no. 18 te Amsterdam en hij schrijft en ondertekend een brief aan de Prins van Oranje 

onderwerp de geleden schade in 1799 aan de Helder enz. met dat zijn vader Hendriks Oeble ten dien tijde Schipper van beroep maar 

thans overleden in het jaar 1799 van Schiedam is gevaren met een lading Genever en gedistineerd naar Delfzijl en de Pekela dog 
door de Engelschen is opgebracht enz. enz. jaar 1814 (3) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Oedekerk Peter Geb. Kampen, laatst gewoond hebbende te Kampen. Huzaar 2-5-1836 Overleden te Soerakarta (Id) , wordt vermeld 

op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, 

Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Oedse Tjalling 252 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 949/36 

20-09-1841 

Oedses A. te Oostermeer,  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) 

3622 I Stuk 1  
18-01-1817 

Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare huize op vordering van Hettema Walter 
Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus Openbaar Notaris te Bergum de gedane 

aankondigingen van een veiling enz. enz.  van een Huizinge, Schuure, Hovinge met bomen aan den Ouden Dam te Suameer 

hebbende Kuiper Sieppe Jans  ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de 
gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe Pieters enz. jaar 1817 (9) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Oedses Doedtje te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6628 754 

06-06-1814 

Oedses Jelke---- Staads Harmen Geerts wonende op de Gragtswal bij Leeuwarden in qualiteit als boekhouder en Durks Pieter en 

Jelke te Leeuwarden Schippers wonende aldaar op ’t Vliet in qualitet als Commissarissen van het Groot Schippers Gilde te 
Leeuwarden, onderwero; dat in den jare 1728 bepaald is dat geen vreemde buiten of inlandsche schippers in een vaartuig boven de 4 

lasten groot veenige ladingen binnen deze stad enz. het document isonder tekend  door Bavius Franciscus enz.  jaar 1814 (4) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Oedses L. de weduwe te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper 

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

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Oedses L. de weduwe te Lollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. 

(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

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

Oedses L. de weduwe te Lollum 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) 

6281 583- 60 

05-06-1817 

Oedses Meine zijn weduwe, Rentenierske, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Oedsma  Ynse Tjeerds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

5763 3 
02-12-1890 

Oedsma D. J. Grouw  te Idaarderadeel Visser een brief  waaronder zijn handtekening en 36 dat zij voortdurend veellast hebben van 
enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een 

groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3) 

6840 36-A  

blz. 34 
22-04-1824 

Oedsma Dirk T? Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

9184 1028 + 1054 
06-08-1917 

Oedsma Durk Tjeerds---- Jong de J. E. te Akkrum een   brief met de handtekening van hem onderwerp; hij  neemt ontslag als Lid 
College van Zetters Belasting   te Utingeradeel zijn opvolger is Oedsma Durk Tjeerds en zijn benoeming tevens een briefje met zijn 

aanvaarding door hem getekend jaar 1917 (9) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6840 36-A  

blz. 33 

22-04-1824 

Oedsma Ynze T. Landbouwer  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

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

6070 424-22        

25-05-1821 

Oedsma Ynze Tjeerds 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 

Oedsma Ynze Tjeerds, 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) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

8308 1074-9 

29-10-1840 

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

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

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

6661 126 blz. 6 

26-02-1817 

Oedzes Meine de weduwe Renteniersche, 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) 

6271 574-9 

06-07-1816 

Oedzes Pieter de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het 

Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Oedzes Wijtze de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

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

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

6285 1247- 18 

18-12-1817 

Oedzes Wytze de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 

150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

5995 37 

14-01-1815 

Oefelt, 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) 

6257 410-5 

28-04-1815 

Oegema Eelkje, 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) 

8280 517-11, 15 
19-05-1840 

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

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

met ca. 1000 namen (69) 

9191 1487 
06-12-1920 

Oegema J. Reitsum Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel,  jaar 1920  (5) 

8342  37/1-9 

12-01-1841 

Oegema Pieter Tammes  te Rinsumageest , Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 

overtreding enz. , jaar 1841 (9) 

6262 978-2 

13-10-1815 

Oegema Sikke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de 

Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6257 410-8 
28-04-1815 

Oegema Sikke T. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 



9465 Deel 2, 20 

31-10-1866 

Oegema Tamme Teunis te Dantumawoude Beurt en Veerdienst van Dantumawoude naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Oegema Theunis hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de 
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Oegema Theunis S. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Oegema Theunis W. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij 
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Oegema Wieger T.  hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij 
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en 

zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Oeges Anne, 854 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

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

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

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Oeges 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) 

6256 369-A 

20-04-1815 

Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  ----, Vrederegter  te Hindelopen  vindt met onze Griffier op het huis der gemeente  

enz.  Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  dat zij door de Deurwaarde Kamstra Pieter enz.  had laten dagvaarden de 

heeren  Heyes Albert,  Glaasma Rinder Jans  ,  Jansz. Rinke wonende in de  Stamsche Noorder,  Jong de Hessel Hessels gewesen 
gecomitteerden  van Molkwerum enz. enz. jaar 1815 (5) 

6256 

 

 

369 

20-04-1815 

 

Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  Winkeliersche te Molkwerum dat haar zelven en de boedelhoudersche  den 

nalatenschap van haar wijlen man Competant ,  Heyes Albert te Molkwerum  ,  Glaasma Rinder Jans  te Molkwerum, Jansz. Rinke 

onder Molkwerum Jong de Hessel Hessels te Stavoren  zij de som van 94 Caroly Guldens en acht stuivers enz. enz.. Wegens 
geleverde Winkelwaren in 1810 en 1811 aan de Militairen enz. maar dat zij na vele vrugteloze enz. enz. tevens het antwoord op haar 

request waar in o.a. staat dat in die tijd  wel bepaaldelijk de dorpen Molkwerum, Warns, Scharl en Laxum een bezoek van deze 

onwelkome Gasten (de Fransen) ontvingen en dat  deze niet betaalden maar toen de Fransen wegwaren kwam iedereen met 

rekeningen die niet betaald waren bij de gemeente aan maar die gaan het op de dorpelingen verhalen maar sommigen waren onwillig 

enz. enz. enz. jaar 1815 (8) 

6631  1114 
8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Oeges Sjoerd staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6282 737-20 

07-07-1817 

Oeges Wybe, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 

Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding 
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A  

blz. 36 

22-04-1824 

Oeltjes Rigtje zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

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

6249 828 

06-09-1814  

Oenema  O. W. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de 

schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en 
verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten enz.tevens 

een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 

(2) 

6100  1215-24 
29-11-1823 

Oenema  Wytse te Oldeouwer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langweer in 1823 die dat ook 
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Oenema Geert Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9188 108 
30-12-1918 

Oenema J. te Follega verzoekt een vergunning tot slootdemping op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  
te Oosterzee,  met een tekening van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (9) 

9181  2110 

08-12-1915 

Oenema Jan gehuwd met Kootstra Durkjen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

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

6043 85 

05-02-1819 

Oenema Jochem Oenes---- Hylkema Hylke Martens en Oenema Jochem Oenes Kerkvoogden van het Dorpje Westermeer in die 

kwaliteit eigenaar van het Logement genaamd het Tolhuis staande en gelegen te enz. enz.  en Gerkes Aafke weduwe van Zwarts Ate 
Sipkes, eigenaresse van het Logement genaamd De Gouden Leeuw staande en gelegen te enz. enz.  en Wijnsma Johannes 

Logementhouder in de Herberg het Wapen van Haskerland staande en gelegen te enz. enz.  Onderwerp; de opgedrongen wetten van 

het Fransche wetboek van Napoleon enz. enz. jaar 1819 (5) 

6101 1311  
16-12-1823 

Oenema Jochum O. te Doniaga, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is 

verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 



6383 58 

02-04-1814 

Oenema Jochum Oenes te Westermeer, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

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

arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6712 276 
00-00-1822 

Oenema Jochum te Doniaga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee 
beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2) 

9187 735 

07-06-1918 

Oenema Klaas gehuwd met Hohmeijer Margaretha Katharina, 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

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

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

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Oenema O. W. 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) 

6259 683 
07-07-1815 

Oenema Pieter Oenes te Tietjerk,  staat op:  Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secreatris bij 
het Schoutambt van Hardegarijp enz.  wegens s’avonds aanzetten van het vuur voor de mannen van de Nagtwagt aldaar enz. jaar 

1815 (5) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Oenema Rinke Hendriks 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 

Oenema Rinke Hendriks te Doniawerstal 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) 

8197 690-3 

06-07-1839 

Oenema T. T.een document waarop vermeld Lijfdwang tegen hem als Tapper te Tjalleberd en dat hij het Dwanschrift niet voldaan 

heeft enz. jaar 1839 (2) 

6380 13 Lijst 1v 
29-01-1814 

Oenema Thee Willems te Lippenhuizen, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

9183 756 

03-05-1916 

Oenema Thijs,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6257 410-8 
28-04-1815 

Oenema Wieger T. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Oenema Wytse F. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6089 1194 blz. 26    

23-12-1822 

Oenema Wytze Oenes te Oldeouwer Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

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

6251 1092 
09-11-1814  

Oenes Antje---- Zeilstra H. voor geleverd brood  ten dienste van Oenes Antje, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en 
Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. 

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

6251 1092 
09-11-1814  

Oenes Attje---- Felten(s) wegens een jaar Kamershuur ten dienste van Oenes Attje enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, 
over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  

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

6837 1-A 

18-03-1824 

Oenes Berend Jans----- Douma Anske Douwes,  te Nijtap Drente, gehuwd met Oenes Berend Jans  een kwijtschelding  verleend, 

bereft de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum jaar 1824  (5) 

6622 2151 

31-12-1813 

Oenes Dirk----De Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, Hazewinder 

Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 dezer bij 

Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan Hendrik, 
Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij 

LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt 

enz. enz. jaar 1813 (3) 

6282 737-23 
07-07-1817 

Oenes Douwe, Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding 

van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6633  1396 

09-11-1814 

Oenes Haring ,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 

Oenes Harm 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) 

6865 1-C no. 82 

24-01-1825 

Oenes Jan , nummerverwisselaar voor Bloemberg Evert,  afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een 

document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 

8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6296 265 

15-03-1820 

Oenes Jochum ---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  Het Tractement van de  

Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811  die betreffen een aantal 

rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak 
tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en 

Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden en nog 

een rekening voor geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma Johannes wegens vertering door de 



Chandarmes,   Cornelis Ruurd wegens wagen vragten,  Harmens Heinte en Fokes Foke,Oenes Jochum , Reinders Pieter, Pieters 

Sierd  allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (8) 

6299 

 

416-16 

10-05-1821 

Oenes Jochum wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 

ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21) 

6622 2151 
31-12-1813 

Oenes Johannes ----De Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, 
Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 

dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan 

Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij 
LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt 

enz. enz. jaar 1813 (3) 

6276 1102-8 
18-12-1816 

Oenes Lieuwe,  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) 

6296 110 
29-02-1820 

Oenes Reinder de erven, Onderwerp: de 1e vraag van de Gouveneur, waarom eigenlijk de hertaxatie van de Hooilanden van hem 
heeft moeten geschieden , antwoord van de  Grietman van Opsterland: Deze belasgtingschuldigden hebben indertijd gereclameerd 

over een te hoge aanslag welke request van de hand is gewezen  enz. enz. en tot taxateur is benoemd ene Vries de  Pieter Gooitzens, 

op de 2e vraag waarom de kosten ten laste van de Grietenij komen en niet van de eigenaar van de landen  antwoord ; omdat de 
landen te hoog getaxeerd waren door de belasting en dus zij de kosten moeten dragen enz. enz. jaar 1820 (2) 

6623 152-154 

29-12-1813 

01-01-1814 

Oenes Sijtze  ---- Idsinga S. P. officier bij den Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen en zitting houdende en heeft de 

Deurwaarder Leeuwen van Eeuwe Lieuwes gedagvaard de pesonen Hazewindus Engbert Zweitzes, Hoving Jan Pieters, Aardema 

Jelle Jans en Oenes Sijtze alle wonende te Ureterp om ter Regtzitting te verschijnen  over hunne vergaande Brutaliteiten en 
Buitensporigheden door hun gepleegd enz.  en hij deeld mede aan de Maire van Ureterp dat hun verscheidene processen verbaal vn 

de 27e dezer maand door de enz. de gepleegde brutaliteiten zijn mij zeer leed enz. jaar 1813-1814 (3) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6285 1247- 137 

18-12-1817 

Oenes Willem de weduwe, 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) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Oenes Wytze zijn weduwe---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 
algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van 

Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 

vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , voor 

volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33) 

9178 86 

21-01-1914 

Oenkerk,  ---- Westra J. J.  de Directeur van N.V. Friesche Mij. van Vlasindustrie te Oenkerk   verzoekt in een handgeschreven brief 

met zijn handtekening  een  vergunning om demping van een sloot langs de Rijksweg Leeuwarden Groningen    kadastraal bekend 
Gemeente Hardegarijp enz. , de vergunning en voorwaarden en  ook aanwezig een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse 

jaar 1914 (10) 

8309  1097-1 
05-11-1840 

Oenstra Jan Arends is veroordeeld door de regtbank tot betaling van Justitie kosten waar toe hij bij vonnis is veroordeeld enz. jaar 
1840 (2) 

6830 18-A blz. 26 

21-01-1824 

Oenstra Jan 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) 

6262 946-3 

30-09-1815 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Oepkes J. J. te Terschelling is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Oepkes Joh’s te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

6622 2083 
16-12-1813 

Oepkes Jor? De ouders van deze gevangene  die aan eene kwaardaardige Rotkoorsts heeft verzoeken om hun zoon thuis te mogen 
verplegen en bij genezing zal hij direct weer terug gaan naar de gevangenis  enz. jaar 1813 (4) 

6262 946-3 

30-09-1815 

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

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

6632  

 
  

1252 

07-10-1814 
 

Oept Sierds---- Huisman Dirk Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland met 

de nedrigste eerbied doordrongen in een Smeekschrift aan de Doorlugstiste Vorst enz. een christen leeraar zijnde behorende onder de 
Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland wier Tractement bedragende was volgens de 

beroeping 335 caroli guldens en was ondertekend door Zeba Jan Heddes Scriba en Grutter Oept Sierds oud diaken enz. jaar 1814 (4) 

6834 18-C 

20-02-1824 

Oepts Eeske---- Boer de Hendrik Jans loteling van 1824 verzoekt om vrijstelling van dienst daarvoor heeft hij nodig een certificaat 

van zijn broeder Boer de Homme Jans loteling van 1814 in Grouw zoon van Boer de Jan Harmens Timmerknecht te Poppingawier 
en  Oepts Eeske deze Boer de Homme Jans heeft zich doen vervangen door Riemersma Rein Rinnerts enz. jaar 1824 (5) 

6034 395 

30-05-1818 

Oete Hendrik , Parapluijen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 



8376 744/8 

30-07-1841 

Oetelaar van den Jan * Veldhoven, 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) 

8257 74/14 
43-48  

21-01-1840 

Oetsma Jacobus Sijmens 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) 

6070 424-21        
25-05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 
30-05-1818 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Oetzes Bouke 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) 

8375 708-5_22 
20-07-1841 

Oever v.d. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die 
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met 

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

9184 699 

05-06-1917 

Oeveren van Abraham gehuwd met Gort Wilhelmina Dina  , komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats 

enz., jaar 1917 (4) 

9184 699 
05-06-1917 

Oeveren van Johannes Cornelis, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6840 36-A  

blz. 28 
22-04-1824 

Oevering Abe de weduwe Boerin van beroep, wordt vermeld samen met 6  andere inwoners van Warstiens op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 
8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Oevering Harmen IJ.44 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) 

6624 316 

28-02-1814 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) ---- Palsma Andle Hendriks,  en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te 

Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt 

hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en bovendien eischt Oevering N. J. (Nolke Jurjens) te 

Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz.  ook een brief ondertekend door de 

Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 

1814 (6) 

6382 153 

16-04-1814 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens)---- Epema Jochum Brugts en de schout Oevering N. J. (Nolke Jurjens) van de Gemeente 

Roordahuizum meld dat Epema Jochum Brugts Huisman te Idaard tijdens het transport van 300 lasten haver naar Zwolle het ongeluk 

heeft gehad zijn Paard tijdens de reis te verliezen en dat er is getaxeerd dat de schade is f. 165.= en dat dit voor deze geringe boer 
enz. enz. jaar 1814 (2) 

6626 534 

20-04-1814 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) Schout van de Gemeente Roordahuizum schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris 

Generaal van Vriesland dat voor eenige jaren door de leden van de Doopsgezinde Gemeente te Warga een geboorte register is 

opgemaakt enz. jaar 1814 (2) 

6648 55 

10-02-1816 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) Schout van de gemeente Roordahuizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het request van de Armenvoogden van Zwaagwesteinde en van Wartena wegens het onderhoud van Jans Berber met 2 

kinderen enz. jaar 1816 (1) 

6633  1412 
10-11-1814 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) Schout van Roordahuizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Predikant van de Hervormde gemeente te Roordahuizum dat een gedeelte van zijn achterstalligb Tractement door de Kerkvoogden is 

voldaan enz. jaar 1814 (2) 

6624 222 
27-01-1814 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens).---- Feenstra Pieter Wijbes, Coopman te Warga wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie 
van de Schout Oevering N. J. (Nolke Jurjens) van de Gemeente Roordahuizum bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes 

wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6405 128 

14-03-1816 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens). Schout van de Gemeente Roordahuizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6380 12 

02-02-1814 

Oevering N. J. (Nolke Jurjens)----Arends Frerik, een brief van Oevering N. J. (Nolke Jurjens)de Schout van de Gemeente 

Roordahuizum aan de Comissaris Generaal van Friesland :  Op uwer orde heb ik de noodige wagens en Paarden ter uwer dispositie 

te Leeuwarden beschikt  , doch heden verschijnd bij mij een der voerlieden die met zijn lading te Nijega is gekomen en zijne wagen 
is aldaar gebroken enz. enz. jaar 1814 (2) 

6840 36-A  

blz. 24 
22-04-1824 

Oevering Nolke Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

6840 36-A  

blz. 24 
22-04-1824 

Oevering Sijmen E. Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 
8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

8383 894-5 
09-09-1841 

Oevering Wytse komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden 
enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 



6645  896 

08-11-1815 

Offenbach J. 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) 

6281 491-6 
11-04-1817    

Offenga Pieter Martens  ontvangt betaling voor tractement, staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris 
Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e 

januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17) 

8285 615-2, 27,1 

19-06-1840 

Offerhaus H. te Makkinga 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) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Offerhaus L. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Offerhaus te Oosterwierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  

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

6843 20-A 

Bladzijde 8 

21-05-1824 

Offeringa J. A.---- Lijnden van F. G. A. B. verhuurder en Offeringa J. A. Slagter huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van 

de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 

familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6843 20-A 

Bladzijde 6 

21-05-1824 

Offeringa J. A. Slagter te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het 

gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, 

Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6254 188-4 
23-02-1815 

Offeringa Take S. , Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6633  1398 

09-11-1814 

Offes Tijtske---- Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene Armvoogden van 

den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders niet verjaarde is in 
Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen Pijtters Mr. 

Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 stuivers verdiend 

verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van Sloten enz. jaar 1814 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Offinga Pieter 572 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Offinga Pieter 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Offinga Pieter M.  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 

Offinga Pieter M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 
in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Offinga Pieter 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Offringa Benjamin,  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) 

9190 530 

22-04-1920 

Offringa O.  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij   bedankt als  lid van het college van zetters der belastingen 

en  Ritsema W. benoemd als lid van het college van zetters der belastingen jaar 1920 (4) 

9189 1186 
09-10-1919 

Offringa O. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Offringa Pieter 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.  12 

27-08-1839 

Offringa S. W. te Deersum 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Offringa Sjuck Wytzes, 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 

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

6047 379 

03-06-1819 

Offringa Sjuk Wijtzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Offringa Sjuk Wijtzes 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) 

8361 434/6 sectie 
B, E, F. 

04-05-1841 

Offringa Sjuk Wijtzes te Deersum 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) 

9725 Deel 2  
Blz.16 

00-00-1878 

Offringa Willem, 1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 



8280 517-11, 21 

lijst 2 

19-05-1840 

Ofringa IJ.  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. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Ofringa R. W.---- 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) 

6090 30 

08-01-1823 

Ofveringa Grietje Cornelis---- Hoekstra Cornelis Klazes  , overleden 2 Januari 1823 te Burum , 79 jaaren oud, geboren te Surhuizum 

en gehuwd met Rosuma Engeltje Roelofs en zoon van Hoekstra Klaas Cornelis en Ofveringa Grietje Cornelis beide overleden hij 
was ingeschreven in de hoofdafd. Burgerpensioene ten bedrage van fl. enz. enz. jaar 1823 (2) 

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Ogeterp L. R. K?. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 
info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

8093 565/6 
11-07-1838 

Ogteu, van Jan Willem Geb. Boulogne, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Brigadier 27-9-1836 Overleden te Kedong Kebo 
(Bagelen 18-9-1836 Overleden te Soerabaja) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)   

5995 37 

14-01-1815 

Oijen, 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) 

8386 939/7 
22-09-1841 

Oijens H.  Makelaar ,  onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn 
Majesteit enz.,  jaar 1841 (6) 

8309 1105-2 

07-11-1840 

Oijens H. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en uitgegeven een 

Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2) 

8361 410-2 
27-04-1841 

Oijens H. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de door o.a. 
hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3) 

8257  75/7 

22-01-1840 

Oijens H. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten effecten heeft 

opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5) 

8364 501-5 
22-05-1841 

Oijens H. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met Binenlandse 
en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3) 

6261 878-5 

11-08-1815 

Oijtters Anne, 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) 

6292 920-56 

19-11-1818 

Okel ….? De Corporaal van het detachement van het batt. Nationale Militie no. 1 en 3  hij heeft betaald aan de  Grietman van 

Achtkarspelen  voor huisvesting en voeding  van de 10e op de 11e Juli 1818 enz. jaar 1818 (5) 

9725 Deel 2  

Blz. 177 
00-00-1897 

Okema Yme, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

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

8308 1070-8 

537-579 
28-10-1840 

Okkema D. J. te Goinga  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) 

8361 434/6 sectie 
A. – B. 

04-05-1841 

Okkema Durk Tjepkes staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  
Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de 

gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke 

zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6) 

6082 453 
03-05-1822 

Okkema Jjepke O. , 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.12>> 

27-08-1839 

Okkema O. T. te Rauwerd 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) 

6050 659 

11-09-1819  

Okkema T. O.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 opgemaakte 

releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige aanslagen enz. 
jaar 1819 (7) 

6038 710 

22-09-1818 

Okkema T. O., hij is benoemd als medetaxateur te Huizum en hij bedankt voor deze benoeming enz. jaar 1818 (1) 

6048 448, 1-7 +  
10, 27, 32 

06-07-1819 

Okkema Tjepke O. Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters  van 
de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz.  en hij komt voor in een document van die geene wier 

belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van 

verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag 
in 1818 en 1819 enz. enz gereconstrueerd. jaar 1819 (10) hele dossier (30) 

6047 379 

03-06-1819 

Okkema Tjepke Okkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-21        
25-05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 
30-05-1818 

Okkema Tjepke Okkes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6100 1192-18 
26-11-1823 

Okkema Tjepke Okkes---- Ykema Theodorus en Okkema Tjepke Okkes zij zijn als Schatters  over 1824 te IJsbrechtum 
gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Okkema Tjipke Okkes, 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) 



6383 72 

23-04-1814 

Okkes Derk 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) 

6039 792 
27-10-1818 

Okkes Fenje Alles weduwe van Hindrik,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en 
Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen Boelens F. A. te Beetsterzwaag   jaar 

1818 

6242 90 

04-02-1814 

Okkes haring 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) 

6044 149 
08-03-1819 

Okkes Hendrik in leven gehuwd met Fenje Alles , 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Okkes Jacob 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) 

8364 499-10- 
7 - 8 

23-07-1840 

Okkes Mr. S.---- is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn 
opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes Mr. S.   

deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22) 

6242 90 
04-02-1814 

Okkes Sierd 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) 

8364 490-18 
19-05-1841 

Okkes W. ?.---- 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) 

3662 137 
09-08-1838 

Okkesen Jab Jacobs Stuurman met, Rickmers H, Commandeur van het Schip de Spitsbergen jaar 1838 (2( 

8375 708-5_13a 

20-07-1841 

Okkinga A. te Herbaijum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius 

Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

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

6395 457 

13-05-1815 

Okkinga Ate K. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding 

van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8379 810-17 

18-08-1841 

Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. 

Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan 
Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te 

Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes 

te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4) 

8225  1253-13, 5 
10-12-1839 

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

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

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

6249 

 

878 

21-09-1814 

Okkinga Orte K. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas 
als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

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

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

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

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Okkinga S. 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) 

5711 3 

28-08-1902 

Okma B. W. 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) 

5674 25 

18-03-1911 

Okma K.---- Kampen T. te Heeg en Okma K. te Indijken gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de 

motorboot “Jachtlust”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1) 

6082 453 
03-05-1822 

Okma Klaas Lolles, 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) 

5711 3 

28-08-1902 

Okma Mr. ? 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) 

6418 248-A  

 14e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Oksma Sake Jentjes te Langweer 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 

Oksma Teeke Jentjes 399 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Olantinga  Meye L.  te Workum 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) 

8376 728/7-a 
26-07-1841 

Olbezius?? O. B. te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim 
K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de 

wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 

8361 434/6 sectie 
D. 

04-05-1841 

Old Burger Weeshuis te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek 
betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde 

bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg 

gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5) 

8361 434/6 sectie 

A. – B. 

04-05-1841 

Old Burger Weeshuis te Sneek staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  

Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de 

gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke 
zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6) 

6056 157 + d 

03-03-1820 

Oldeberkoop  een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en 

Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3) 

6046 328-36 
11-05-1819 

Oldeberkoop---- Diaconie van Oldeberkoop wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke 
zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche 

Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6046 328-36 

11-05-1819 

Oldeberkoop---- Kerk van Oldeberkoop wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich 

in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , 
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6654  372 

09-08-1816 

Oldeberkoop, een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding 

van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de 
Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van 

de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6072 565-a  

13-07-1821 

Oldeboorn---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij 

een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude 
Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes 

.  jaar 1821 (3) 

6071 516 
27-06-1821 

Oldeboorn---- 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) 

9181 

 

2265 

30-12-1915 

Oldebroek, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg 

verklaarde  gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6046 328-38 

11-05-1819 

Oldeholtpade---- Kerk van Blesdijke wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in 

de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , 
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6046 328-39v 

11-05-1819 

Oldeholtpade---- Kerk van Oldeholtpade wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke 

zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche 

Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6867 09-02-1825 

31-B 

Oldeholtwolde, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door 

de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene 
streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, 

Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een 

prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5) 

6059 446 

21-06-1820 

Oldehove---- Eisveld J. Landmeter  te Groningen en Drente  betreffende het opnemen van de grenzen  van de Gemeente Oldehove  

welke aan deze grietenij Kollum grensende in het gemeentehuis van Zuidhorn enz.  jaar 1820 (2) 

6093 301 

10-04-1823 

Oldekerk, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6867 09-02-1825 
31-B 

Oldelamer, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de 
onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken 

zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, 

Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een 
prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5) 

6867 14-02-1825 

21-A 

Oldemarkt---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. 

Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, 

Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Schoterland 

Olden van G. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 

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

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

Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

Olden van G. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

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

8280 526-1, 31 
22-05-1840 

Olden van G. 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) 

5986 249 

05-04-1814 

Oldenbarneveld J. L?. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. 

genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en 

Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11) 

9725 Deel I   

Blz. 34 

00-00-1868 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 

(2) 

9725 Deel I   
Blz. 35 

00-00-1869 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 

(2) 

9725 Deel I   
Blz. 42 

00-00-1870 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 

(2) 

9725 Deel I   

Blz. 44 
00-00-1870 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 
(2) 

9725 Deel I   

Blz. 46 
00-00-1870 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 
(2) 

9725 Deel I   

Blz. 53 

00-00-1872 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 

(2) 

9725 Deel I   

Blz. 55 

00-00-1872 

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 

(2) 

6100 1090             
05-11-1823    

Oldenburg C.  fl. 2958.33 wegens  werk aan het havenhoofd te Stavoren, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal 
verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

6844 10-A 

10-06-1824 

Oldenburg C. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de provinciale 

begroting jaar 1824 (4) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Oldenburg H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan onveiliger zullen worden ,en zij verzoeken 

dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

8354 265/14, 286 
17-03-1841 

Oldenburger ?. H. Harlingen Kapitein op de De Drie Gezusters, jaar 1841 

8351 191/19,286 

24-02-1841 

Oldenburger A. H. Harlingen Kapitein op de Gustaaf, jaar 1841 

8308 1082-15 
31-10-1840 

Oldenburger A. H.---- Wiarda J. S. Cargadoors namens Oldenburger A. H.  Kapitein op het Nederlandsc Smakschip de Gustaaf dat 
het schip met bestemming Newcastle  met Vlas, Kaas enz.  verzoeke enz. jaar 1840 (3) 

8225  1253-13, 1 

10-12-1839 

Oldenburger Bareld Freeks te Achtkarspelen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

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

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

Friesland (86)  

6839 3-A 
05-04-1824 

Oldenburger C, ---- Haasdijk A. L.  betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd, Oldenburger 
C.,   Brandsma W. R.,   Stuiving J ,  Houten van H.,  Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R.,  Fortuin C. D. (7)- jaar 1824 

8268 262/20, 286 

14-03-1840 

Oldenburger E. H. Harlingen Kapitein op de Leeuwarden, jaar 1840 

8263 163/16, 286 
15-02-1840 

Oldenburger E. Harlingen Kapitein op de Leeuwarden, jaar 1840 

9180 42 

07-01-1915 

Oldenburger Foppe,  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) 

8355 285/14, 286 
23-03-1841 

Oldenburger H. Harlingen Schipper op de Gustaaf, jaar 1841 

9184 469 

16-04-1917 

Oldenburger Hiltje--------- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de 

Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, 
wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru 

zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van 

Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw 
Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8) 

9180 642 

07-04-1915 

Oldenburger Jan, 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) 

9180 264 
06-02-1915 

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



9181 1645 

03-09-1915 

Oldenburger Sijyske,  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) 

8313 1191/15 

286 
02-12-1840 

Oldenburger T. H. Kapitein op de Vijf Gezusters, jaar 1840 

6848 1-A  

12-07-1824 

Oldenburgh C. wegens kwijtschelding boete betreft zeeeinde des zuiderhavenhoofd te late oplevering, met bedragen enz. jaar 

1824(5) 

8047 260/4839 
02-06-1837 

Oldendorp  Teunis Sweres Kapitein op de Jonge Hylke Tromp, jaar 1837 

6631  1114 

13e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Oldendorp C., Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst 

resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6872 06-04-1825 

61-A 

Oldendorp Joost---- Vies van der Fredrik Herman , Menzes Frans M. en Oldendorp Joost alle wonende te Lemmerin een brief door 

hen alle drie ondertekend geven te kennen dat aan hen zijn uitgereikt aanslagen der belastingen voor Grondbelasting over 1825 maar 
dat door de jongstleden water vloed van den 4e februari de woningen of gebouwen zodanig zijn geruineerd dat enz. jaar 1825 (6) 

6631  1114 

5e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Oldendorp Klaas  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

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

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Oldendorp Klaas staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele 

Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal 
haardsteden , jaar 1841 (5) 

6631  1174 

22-09-1814 

Oldendorp Klaas te Sneek 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) 

7991 249 bijl. 
50/8 

14-01-1837 

Oldendorp Lieuwke Makkum Schipper, jaar 1837 

6262 952-14 
28-09-1815 

Oldendorp S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden 
vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 

Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6713 29 

00-00-1823 

Oldenhuis Kijmel Jan Med. Doctor en Vroedmeester te  Wolvega , jaar 1823 (2) 

6045 240 

13-04-1819 

Olderman Geert gehuwd met Theyling Aaltje 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 Groningen 

jaar 1818 (4) 

6056 193 
18-03-1820 

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

8093 565/6 

11-07-1838 

Oldeweer Gerhardus Johannes Geb. Almelo, laatst gewoond hebbende te Wierden. Sapeur 27-12-1836 Overleden te Soerabaja,  (3) 

totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Oldhuisen Arjen Johannes 531 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-A  

1e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Oldhuizen  Arjen Joh’s * Woudsend wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  

welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 
(3) 

6407 198-1+8-9 

04-05-1816 

Oldhuusen Tjerk Johannes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. 

Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 

kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e 

april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier 
(15) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Oletenburg? J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan onveiliger zullen worden ,en zij verzoeken 

dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Olferein Cornelis 80  is zijn volgnummer en  Havelte 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  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Olferts Gosse, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er 

op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over 

de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in 
presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel 

gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het 
welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten 

waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6242 90 

04-02-1814 

Olferts Hidde te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

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

(23) 

6258 627-10 
21-06-1815 

Olger Anne de weduwe 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) 

9183 946 

03-06-1916 

Oliefabriek----- Twijnstra U. , Oliefabrieken te Akkrum, een handgeschreven met de  handtekeningen van de directie verzoekt 

vergunning tot het maken van een overbrugging van de bermsloot op zijn  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te 
Akkrum sectie  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 

(10)) 

9181 1422 

05-08-1915 

Oliefabriek -------Woltman J. Directeur N.V. Stoomfabriek (Oliefabriek aan het water deHeerensloot te Heerenveen) verzoekt in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor de aanleg van een pneumatische losinrichting over een rijksweg 
met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10) 

9188 28 

03-01-1919 

Oliefabrieken N.V. Twijnstra U.---- Twijnstra U. de N.V. Oliefabrieken te Akkrum ,  een aantal brieven met gedrukt briefhoofd van 

de fabriek.,   verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. 
enz.  te Akkrum, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (11) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Olievier Alet Louws staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

6842 27-C 
07-05-1824 

Oligem Simon Aukes Militaire staat met zijn ouders en verdere signalementen, enz. jaar 1824 (4) 

9182 24 

06-01-1916 

Olij Jan,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9187 1475 
05-10-1918 

Olij Maarten, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8285 611-4 

18-06-1840 

Olijnjus Jantje gehuwd met Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een staat 

van opzending de staat met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn vrouw jaar 1840 
(4) 

8364 489-6 

1+6 en 7 

18-05-1841 
 

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

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

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

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Olijnsma J. J. te Rijperkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen 
billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Olijnsma J. J. te Rijperkerk 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) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Olijnsma J. J. Te Rijperkerk,  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) 

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

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

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

8280 526-1, 36 

1, 2 

22-05-1840 

Olijnsma J. J. 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) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Olijnsma K. K. 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) 

6626 487  blz. 14 

07-04-1814 

Olijnsma Klaas Cornelis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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) 

6027 689 

04-10-1817 

Olijnsma Willem Jans schoolonderwijzer  te Augustinusga  hij kan deze post wegens ouderdom en lichaamsgebreken niet meer enz. 

enz. jaar 1814 (1) 

6864 26/1-C, 48 
07-01-1825 

Olijnsma Willem Jans te Barradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit 
de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Olijnstra J. J. te Rijperkerk 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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Olijslager Leopold Geb. Sittard, laatst gewoond hebbende te Sittard. Jager 27-2-1837 Overleden te Salatiga (Semarang) , (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6872 01-04-1825 
43-A/5 

Olingies S. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. 
alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren 

G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz. 

tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met voorspraak of getuigschrift van de heeren 
Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., Miedema J., Popta J. en Blok K.  enz. enz  jaar 1825 (5) 

6277 30-7 

09-01-1817 

Olingins Sijbe 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) 

8280 525-A, 2 

31-47 

16-05-1840 

Olingius Abrahams 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) 

3700 34-A 

05-02-1835 

Olingius Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (5) 



8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Olingius H te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 

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

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

8285 615-2, 40-1 
19-06-1840 

Olingius H. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

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

jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 40-1 
19-06-1840 

Olingius H. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is 

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

jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

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

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

uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. 
jaar 1840 (8) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Olingius H. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der 

plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper 
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6064 

 

845 

28-11-1820 

Olingius Hette Petrus  van beroep kooltjer te Arum, hij krijgt een deurwaarder aan de deur wegens een schuld van fl. 26,24 aan de 

belastng over zijn bouwland grenzend te Oosten,  Houtsma Evert Ottes en ten Zuiden Blanksma Pieter en ten Westen de kerk te 

Arum en ten Noorden  de erven Eeringa Scholte Hommes links  enz. enz. jaar 1820 (1) 

6073 632 

06-08-1821 

Olingius Hette Petrus te Arum wonende, hij heeft zijn aanslag der belastingen niet voldaan  ondanks het dwangbevel van 7 juli j.l.  

door de deurwsaarder Donker J. R. te Bolsward wonende hij heeft nog 3 dagen de tij enz. enz.  maar er is beslag gelegd op een aantal 

spullen die genoemd worden in dit stuk enz. jaar 1821 (2) 

6300 82 
08-02-1822 

Olingius Hette Petrus te Arum, dat hij niet voldaan heeft zijn verschuldigde Dijkslasten  van acht Pondematen Bouwland gelegen 
onder de Dorpe Arum enz. enz. jaar 1822 (1) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Olingius M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 

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

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

8280 526-1, 40,2 

22-05-1840 

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

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8211 988-3, 40 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Olinjus H. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

6411 362+373 

24-10-1861 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de declaratie van het 1000 Lb geleverde Buskruit ten 
behoeve van de belegering van Delfzijl  tevens een ondertekende brief Gouverneur van Groningen enz van de jaar 1816 (13) 

6411 364 

02-11-1861 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Sierdsma  D. J.  Commandant der dienstdoende 
Schutterij  binnen Harlingen  derwelke wij de Minister van Binnenlandsche zaken enz. en een ondertekende brief van Rodenhuis 

Bouwe  en Ruitinga Johannes  W. enz. jaar 1816 (3) 

6411 368 
05-11-1861 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het 

bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en 

en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4) 

6411 380 
18-11-1861 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6411 381 

18-11-1861 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  waarin vermeld Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands Kofschip de Jonge Pieter 
in den jare  1794 gestationeerd is geweest voor Delfzijl  tevens een document ondertekend door Spoelstra B. Solliciteur enz. jaar 

1816 (2) 

6412 393 

21-12-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Siersma D. J.  aan Z.M. de Koning ontslag heeft gevraagd 
van de Post van Capitein der Schutterij van Harlingen  wegens het onaangename hetwelke de heer is aangedaan in de overdragt van 

het Commando aan de Heere Tjallingii T. Pz. enz. jaar 1816 (1) 

6412 407 
09-12-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter, beschuldigd is  wegens 

zonder permissie weg te blijven  en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring van zijn Capitein Rodenhuis B. enz. 

het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad Siersma O. S. en de secretaris Siersma S. ook 
Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13) 

6410 345         06-

10-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van  de Stad Harlingen en Blok K ter Ordonnantie  ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter  thans geplaatst de 
Heeren Posthuma en Pettinga  verder genoemd Ruitinga Johannes die enz. jaar 1816 (1) 

6642 665 

03-08-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Wijbrens Pieter en Sijbrens Age beideSchuit Schippers zich beklagende wegens de van hun afgevorderde en reeds 

betaalde retribitien enz. jaar  1815 (2) 

6669 415-f 

23-10-1817 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van Harlingen (treed af in het jaar 1819) staat op een document aan den Gouverneur 

van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en 

verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier 
met alle steden (21) 



6396 615 

23-06-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van 

Harlingen en heeft de eer om onder geleide van Somer Oepke ter examinatie als Rijder voor de Spoustrein op te zenden Wierda 

Leendert Jans enz. jaar 1815 (1) 

6396 619D 
23-06-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van 
Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6397 646 

04-07-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van 

Harlingen dat Hannema Jacobus deze uit beschuldiging  verder genoemd de heer Esta ook staat de naam Rodenhuis namens de 

Comm. enz. er onder, enz. jaar 1815 (2) 

6405 122 

04-03-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en de Secretaris Blok K. S. van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon  

Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797 maar na onderzoek blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 
januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een nummer heeft geloot voor de Militie enz. jaar 1816 (2) 

6403 16 

09-01-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de dienstdoende Schutterij op grond van het enz. op heden is beeedigd dog 
egter de Capt. Commandant Rodenhuis P. heeft hierin gedifficulteerd en tot bekomeing van zijn ontslag enz. jaar 1816 (1) 

6404  48 

01-02-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin hij vermeld dat de de Krijgsraad zijn zoon als Schutter met inventatie om binnen 8 

dagen enz. en dat mijn zoon in Amsterdam geplaatst onder een Keur Compagnie  en daaraan niet heeft willen voldoen en de stad 
verlaten  enz. jaar 1816 (3) 

6404  76 

15-2-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken  enz. mede ondertekend ter orde..Blok K. enz. jaar 1816 (1) 

6404  86 
14-02-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken  dat zij berigt van de Burgemeester Marle van H. W.  van Deventer  te hebben ontvangen enz. 

mede ondertekend ter ordonnantie.Blok K. secretaris enz. jaar 1816 (11) 

6407 193 
29-04-1816 

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

enz. jaar 1816 (2) 

6408 289 

02-08-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat i.p.v. de heer Agema Johannes  de heer  Postma tot 1e 
Luitenant voorgedragen wordt enz. jaar 1816 (2) 

6408 301 

26-08-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjallingii  Tjalling Jz. is benoemd tot Luitenant Collonel 
van de Rustende Schutterij in t’Militie Canton Harlingen en Franeker maar de huidige commandant verklaart niets met hem enz.  

verder vermeld Siersma ….? fungerend Commandant der dienstdoende Schutterij te Harlingen verklarende het commanda aan de 

heer Tjallingii  Tjalling Jz. over te dragen enz. jaar 1816 (2) 

6408 307 
27-08-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jong de Pieter Piebes door hem niet kan worden 

opgegeven enz. jaar 1816 (2) 

6408 308 
26-08-1816 

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

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

6408 315 
31-08-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (7) 

6409 320 

05-09-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter ten zijnde geplaatst 

de Heeren Posthuma en de Haas enz. jaar 1816 (1) 

6409 327C 

18-09-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6396 561 

08-06-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland met terugzending van het rekeste (is aanwezig en ondertekend door de advocaat Overveldt van S. J. ) van Blom Dirk 
Wijtzes dat hij is  Blomaangesteld tot Plolitie of Stads Major in plaats van wijlen Blom Wijtze Dirks zijn vader en Bakker Thomas 

Baukes  is volstrekts ongeschikt enz. jaar 1815 (6) 

6642 660 
13-08-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Krankzinnige Poppes Abel zijn onderhoud enz. jaar  1815 (1) 

6648 57 

10-02-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat de Stads Secretaris Blok Klaas is benoemd tot Lid van den Raad enz. jaar 1816 (1) 

6651  203 

29-04-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de aanstelling van Blok K. (hij ondertekend ook) tot Secretaris dezer stad wegens een vacature en door het 

overlijden van Houtsma Jan W. worden voorgedragen Veen van der J. L. en Vink Menno enz. jaar 1816 (2) 

6633  1408 

17-11-1814 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ----Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder 

staat geeft hij met verschuldigde eerbied te kennen als  burger der stad Harlingen en in 1794  jong gehuwd toen Molenaarsknecht, 
betreft bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke Jurriaans van der Stok komt 

ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit hierbij  een aantal verklaringen dat 

Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y 
Rodenhuis, A. Binksma, Olinjus J. H. (Jouke Hendriks), D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?,  Hooft van  J. ?. R., 

Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9) 

6383 93     
23-04-1814 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

6403 32 
18-01-1816 

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

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende Auditeur  en Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij 

benoemd enz. jaar 1816 (1) 



6407 199 

04-05-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks). Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K Secretrais  ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. ookm een Brief van de Raad van de Stad van Deventer met onduidelijke 

handtekeningen jaar 1816 (6) 

6009 163-1,4. 
09-03-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks).---- Greidanus Petrus Rector Latijnsche school te Harlingen een opgave van de kwaliteiten van de 
onderwijzers aan den Latijnsche Scholen van Harlingen ondertekend door de Burgemeester Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) der stad  

jaar 1816 (2) 

6410 353 

07-10-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks).---- Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de  

Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch 
Onderwijzer te harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind wegens incompetentie van de 

Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te 

Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen 
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (7) 

6009 162 

08-03-1816 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks).---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie 

en overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen  ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde 
Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon  dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S., 

Wentholt J. H?. de weduwe  en  Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3) 

6394 338 
18-04-1815 

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks)----Siersma Doeke hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de 
President Burgemeester die afwezig is als Capitein bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2) 

6243 191-8 

06-03-1814 

Olinjus J. H. , 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) 

6420 371 

22-08-1817 

Olinjus J. H.---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat. Mil. van den dienst is vrijgesteld uit hoofde 
van de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor zijn moeder als onmisbaar is.volgens de verklaring van 

Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend (=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus J. H. President 

Burgemeester van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7) 

6646  957 lijst 5 
20-12-1815 

Olinjus Jouke 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 Harlingen enz. 

jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 6 
20-12-1815 

Olinjus Jouke 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 Harlingen en 

uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-A               

05-01-1816 

Olinjus Jouke 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 Harlingen enz. 
jaar 1816 (8)   

6647 6-A               

05-01-1816 

Olinjus Jouke 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 Harlingen en 

uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (8)   

6683 2 deel 1, 10 

04-01-1819 

Olinjus P. J. Z. (Philippus Johannes Zwart) Predikant te Wommels tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie 

Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e 
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 

vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben 

wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 15 
04-01-1819 

Olinjus P. J. Z. (Philippus Johannes Zwart) te Wommels 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) 

8371 635/3 
00-00-1841 

Olivier  Sipke Tietes Erfgezetene te Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; verzoek tot aanstelling als 
Zetter i.p.v. Riemersma Hans W. jaar 1841 (2)  

6251 1073 

30-10-1814 

Olivier  Tiete, Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op 

een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 

en 1813  Jaar 1814 (4) 

6242 62                   

01-02-1814 

Olivier ….? ---- Woudsend, Onderwerp de verhuur van den Dorpsherberg  de voorwaarden gechargeerd door de heer Olivier van het 

Arr. Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6087 996 

25-10-1822 

Olivier ….?----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) 

6284 1119-27 

03-06-1817 

Olivier Alef Louws , 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 (1) dossier (36) 

8210  958/2 211 

Bladz. 9>> 
17-09-1839 

Olivier B. T. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e verlenen gelijk 

geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat 
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6044 149 

08-03-1819 

Olivier Baukje Alefs, 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) 

6038 716 
24-09-1818 

Olivier Boukje Alefs Zij 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

8201 785/9 
Bladz.  1 

Olivier en Comp. vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 



07-05-1839 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6632 1276  

1e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Olivier Frans de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het 
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6623 207 
31-10-1813 

Olivier Frans zijn weduwe staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den 
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Olivier Freerk Franzes te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur 
enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8356 316-8 

01-04-1841 

Olivier Gerben Sipkes Landbouwer te Dronrijp het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag 

gedekt worden  door de 7 jarige Hengst van Zee van der Rein Douwes te St. Anna Parochie enz. jaar 1841 (4) 

8210  958/2 211 

Bladz.  7 

17-09-1839 

Olivier H. L. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

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

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Olivier Hendrikus, 321 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) 

6013 448, 54/55 

17-07-1816  

Olivier J. A. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6026 649 

23-09-1817 

Olivier J. A. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Olivier J. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6048  471 

15-07-1819 

Olivier J. T.  Benoemd tot plaatsvervanger van het Vredegerecht van Dronrijp i.p.v.  Vegelin  van Claerbergen P. A. C. die eervol 

ontslag heeft gekregen enz. enz. jaar 1819 (3) 

6078 95-3 

25-01-1822 

Olivier Jan Roelofs te Holwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Holwert , 

enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 3     

23-12-1822 

Olivier Jan Rorelofs Landbouwer onderHolwert Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

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

9181 1645 

03-09-1915 

Olivier Joeke,  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) 

8375 708-5_23a-v 

20-07-1841 

Olivier K. te Jelsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus 

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

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

enz. jaar 1841 (6) 

6397 670 
15-06-1815 

Olivier Kapitein 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor 
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de 

Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

9180 42 

07-01-1915 

Olivier Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Olivier l. 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 

Olivier L. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Olivier L. A. Te Marrum 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) 

6069 

 

342, 12 

28-04-1821 

Olivier L. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Leeuwarderadeel nagenoemd document; de  Notule of 

Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de 
Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6624 242 

09-02-1814 

Olivier L. L.---- Hoekstra J. K. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de 

agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten 

meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de 
volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en 

Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie 

daar) jaar 1814 (7) 

6424 641C 

17-12-1817 

Olivier L. L.---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  Georg Frederik  Baron thoe,Grietman van Menaldumadeel ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Olivier L. L.  te Beetgum Luitenant bij de Compagnie1e 

Mil. Distr.  Verhinderd is enz. jaar 1817 (1) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Olivier L. L. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende 

Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6830 20-C 
16-01-1824 

Olivier L. L. staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, bij welke 

Schutterij en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8) 

6401 
 

859-1+4 
10-10-1815 

Olivier L. L. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een 
Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het 



Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 

enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Olivier Laurens 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Olivier Laurens 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 

Olivier Laurens L. te Jelzum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

8308 2086-15 

01-11-1840 

Olivier Lieukje staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

8350 175/27-15 
21-02-1841 

Olivier Louis Alefs Dijkgraaf en ondertekend dit document en 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) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Olivier Lourens 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) 

6249 

 

862 

13-09-1814 

Olivier Lourens---- Houth Louisa Philippine weduwe van Vrolijk Gerard wonende te Amsterdam thans present te Leeuwarden voor 

¼ deselve als gelastigde van haren broeder Houth Frederik Maurits Parcher Luitenant bij de Infanterie der verenigde Nederlanden en 
voor ¼ Wageningen van Gerardus wegens zijne huisvrouw Houth Elisabeth Maria wonende te Leeuwarden voor ½  tezamen 

erfgenamen van Vrouwe Baronnesse van Doys Douariere de Lanoij van eenige vastigheden te Jelsum enz. verder genoemd  

Hoekstra Sybe, Johannes en Atse en Olivier Lourens alle eigenaren en gebruikers van meer dan hondert pondematen lands enz. jaar 
1814 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Olivier Lourens L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6276 1102-4 
18-12-1816 

Olivier Louw   moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter 
verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Olivier Louw Alefs 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) 

6089 1194 blz. 2        

23-12-1822 

Olivier Louw Alefs te Marrum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

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

8359 377/28, 4 
19-04-1841 

Olivier Louw Alefs wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om 
voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding 

van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 11 

19-04-1841 

Olivier Louw Alefs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen 
en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het 

Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6100 1215-2 
29-11-1823 

Olivier Louw Alefs,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Marrum in 1823 die dat ook in 1824 willen 
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6082 453 

03-05-1822 

Olivier Louw Alofs, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6078 95-2 
25-01-1822 

Olivier Louw Hefts te Marrum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen continueren 
in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2) 

6038 716 

24-09-1818 

Olivier LouwAlefs 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Olivier Pieter L. te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Olivier R. L.te Holwerd 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 424-21        

25-05-1821 

Olivier S. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 

8206  882/7, 129 

28-08-1839 

Olivier Sioke Tietes te Dronrijp wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de 

keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie 

en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5) 

6264 1149- 4 
21-11-1815 

Olivier Sipke Pieters komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een 
bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet 

betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6848 1-A  
13-07-1824 

Olivier Sipke Tiedes----- Huber Lambertus Johannes, Notaris te Sneek..Onderwerp Voordracht tot benoeming als Vrederechter in 
het Kanton Dronrijp, met op en aanmerkingen en bedenkingen worden ook in genoemd, Gratama Hendrik, Hylaridus Wierd Pieters, 

en Olivier Sipke Tiedes te Dronrijp, jaar 1824 (5) 

8356 316-8 
01-04-1841 

Olivier Sipke Tietes het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt worden  door desselfs 
Hengst enz. jaar 1841 (4) 

8308 1079-11 

31-10-1840 

Olivier Sipke Tietes Landbouwer en Hengstehouder  te Dronrijp dat zijn Bruine Hengst op 10 augustus afgekeurd is geworden en op 

de 15e dezer gesneden is door  Roorda A. S. van beroep Kastelein te Leeuwarden enz. jaar 1840 (7) 

6046 345  
19-05-1819 

Olivier Sipke Tietes, 35 jaar, Hij staat op een document als candidaat voor de post van Plaatsvervangend Vrederechter in het Canton 
Dronrijp i.p.v.  de heer Vegelin van Claerbergen A. E.  ook  E. A. jaar 1819 (2) 



6038 716 

24-09-1818 

Olivier Sybren Alefs 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

6044 149 

08-03-1819 

Olivier Sybren Alefs, 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) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Olivier T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 
Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Olivier T.te Trenaard 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 

Olivier Tiete  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 

Olivier Tiete , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 
beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Olivier Tiete 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 

Olivier Tiete 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Olivier Tiete 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) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Olivier Tiete 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 

Olivier Tiete, 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Olivier Trijntje Alefs gehuwd met Boersma Sybren Hoites, 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) 

6038 716 

24-09-1818 

Olivier Trijntje Alefs Zij 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

6624 276 

17-02-1814 

Olivier W---- Althuis van S. Klerk en Amamensis der Gemeente Lemmer heeft aan de de Commissaris Generaal van het 

departement Sneek Olivier W.  eenige Excessen door de Armvoogden in de Gemeente Lemmer tegen de Heer Rengers L. J. J.  (die 

gelast is de functie van Maire provisioneel waar te nemen) gepleegd van dewelk een proces verbaal (is ook aanwezig) is opgemaakt 
enz. verder staan in het Proces verbaal vermeld de Algemeene Armvoogden de Personen Koe de Gerrijt Jurjens en Hoeksma Feike 

Hylkes gekomen aan het huis van Rengers vergezeld van een grote menigte Armen en Galimenteerden en hebben met veel drift geld 
tot de bedeling enz. (zie ook document 270) jaar 1814 (3) 

6624 270 

14-02-1814 

Olivier W.  ---- Althuis van S. Griffier der Marie in de Gemeente Lemmer heeft bij de Heer Rengers L. J. J.  overgedragen alle de 

boeken en papieren wordt vermeld in een document ondertekend door de Commissaris Generaal van het departement Sneek Olivier 

W.  enz. jaar 1814 (1) 

6400 

 

842         

21-10-1815 

Olivier W.  ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen  Commandant van de Wagt was er geen 

andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur afgelost enz. de President van de 

Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend  waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan  en de 
navolgende waren daarbij aanwezig  Buwma A.  Capitain bij de 1e Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie, Brunger 

K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie,  Wiersma S.  2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant Kwartiermeester 

6636  105 

30-01-1815 

Olivier W.  Commissaris in het Arrondissement van Sneek  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat 

de fijne Duitsche Bollen bij de Bakker Stellingwerf  P. A.  in gewicht goed en in quqliteit redelijk zijn bevonden en mededeelde dat 
hij deze bollen viwer a vijf duiten onder de zetting verkocht enz. jaar 1815 (1) 

6636  110 

30-01-1815 

Olivier W.  Commissaris in het Arrondissement van Sneek  ondertekend bij absentie van deselve een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat de Israeliten wonende te Sneek  dat zij door den deurwaarder enz.  betreffende een verkeerde aanslag van 
Freda (Frida?) Aron welke reeds te Amsterdam  reeds deze had voldaan enz. jaar 1815 (3) 

6396 537 

29-05-1815 

Olivier W. (Willem) ---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6 april 

schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente Sneek zou 

worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als plaatsvervangend 

regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor  verder komen in de 

aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor;  Verweij Isaac oud 38 jaar,   

Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus Johannes oud 34 
jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren  jaar 1815 (7) 

5994 1011 

14-12-1814 

Olivier W. (Willem)  President Burgemeester van Sneek ondertekend een document 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 (3) 

6625  345 

02-03-1814 

Olivier W. (Willem) ---- Wiersma Notaris J. J. wonende te Sneek het betreft een document over de verhuringe van vastigheden 

behorende aan de kerk van de dorp Grauw gechargeerd door de heer Olivier W.  enz. jaar 1814 (2) 

6629 842 
01-07-1814 

Olivier W. (Willem) als Burgemeester benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 
Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke 

Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6405 141 
22-03-1816 

Olivier W. (Willem) Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 
zaken waarin vermeld dat het request  (aanwezig en ondertekend door de solliciteur Spoelstra B.) van Stam Wijtze 1e Luitenant bij 

de Schutterij te Sneek verzoekende uit die betrekking ontslagen te worden omdat hij een Eekmolen heeft enz. jaar 1816 (3) 



6405 142 

22-03-1816 

Olivier W. (Willem) Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat het request  van Houwink Coenraad K oopman te Sneek en Luitenant bij de Schutterij te Sneek 

verzoekende uit die betrekking ontslagen te worden omdat hij een enz. jaar 1816 (1) 

6394 218 
30-03-1815 

Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij Nagel Gerrit 
Johannes  en Gorcum van Willem gelast zich dadelijk op marsch naar hun Corps te begeven  en Moorema Dirk Doekes bevind zig 

niet in Sneek enz. jaar 1815 (1) 

6394 270 

08-04-1815 

Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Verweij J. S., 

Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij hebben alle 6 schriftelijk aangeboden 
zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van Delfzijl te dienen enz. jaar 1815 (2) 

6009 163, 1 en 5 

09-03-1816 

Olivier W. (Willem)---- Druten van Johan,  Rector Latijnsche school te Sneek  een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers 

aan den Latijnsche Scholen van Sneek ondertekend door de Burgemeester Olivier W. (Willem) der stad jaar 1816 (2) 

6397 688B 
08-07-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester der Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken betreffende  dat in zijn stad ten hoogstens agt honderd tot duizend manschappen gehuisvest kunnen worden en 

ongeveer 200 paarden enz. jaar 1815 (1) 

6401 
 

889-2 
27-11-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland Vriesland 
betreffende  Militaire zaken waarin vermeld de kleding van de Schutterij  enz. jaar 1815  (2) 

6396 619G 

23-06-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6397 651E 
03-07-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (2) 

6401 

 

871-G 

25-09-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de 
Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2) 

6402 

 

917 

08-12-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat alle overcomplete Trommen  bij de Schutterij zullen ingetrokken worden enz. jaar 1815 (1) 

6411 365 
02-11-1861 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken enz. jaar 1816 (2) 

6411 370 

08-11-1861 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken dat Meurs Wicher (Mr.) wordt voorgedragen als Auditeur Militair alhier enz. jaar 1816 (2) 

6411 378 
15-11-1861 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken dat de Heer Houwink C.  het Honorabel ontslag  als 1e Luitenant  en dat hij als voordragt ter vervulling van deze  

vacature voordraagt eerstgenoemde enz. jaar 1816 (3) 

6648 50-D 

22-01-1816 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  Cuiper Johannes oud 44 jaar, Warten Willem Georg 30 jaar, 
Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door het overlijden van Gonggrijp Tjalling en wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 

1816 (1) 

6397 683 
24-07-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (1) 

6396 592 

14-06-1815 

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken, de het goedmaken van de kosten van de kleding aan de Schutterij enz. jaar 1815 (3) 

6077 982, 1, 5-8 
10-12-1821 

Olivier W. (Willem), Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon T.leden van het Collegie van Regenten 
over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach Poulus te Sneek bereffende de levering der 

benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de vorm van een Menu wat de gevangenen dagelijks te eten 

krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5) 

5991 683 

02-09-1814 

Olivier W. (Willem), Koopman te Sneek  een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp; dat hij zijn vijftigjarige 

negotie in Tabak onder het Franse Bestuur heeft moeten laten stilstaan, en dat met de gelukige omwending hij zijn negotie in Tabak 

weer begonnen is  en hij zig door de willekeurige  handelswijze van de directeur van enz. enz. jaar 1814 (2) 

6404  82 
17-02-1816 

Olivier W. (Willem). Burgemeester van   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld dat eene Boonstra Jetske weduwe van  Nagel Johannes dat haar eenige zoon Nagel Gerrit Johannes bij de loting van de 

Landmilitie en dat enz. jaar 1816 (2) 

6394 324 
17-04-1815 

Olivier W. (Willem).---- Rienstra Petrus tot 2e Luitenant voor de 2e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door 
de President Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar  

Doopsgezind Predikant 1815 (2) 

6405 136 

15-03-1816 

Olivier W. (Willem)----Houwink Coenraad K oopman te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij in de jare 1814 gedesigneerd zijnde tot Schutter bij de Schutterij te Sneek  en benoemd tot 
eerste Luitenant maar vanwege al zijn particuliere belangens hij zig van de Wapendienst wil onttrekken enz. deze brief is tevens 

ondertekend door Spoelstra B. en Olivier W. (Willem) Burgemeester van  Sneek enz. jaar 1816 (3) 

6088 1054 
09-11-1822 

Olivier W. bericht in een brief met zijn handtekening dat de schrijflonen zijn ontvangen voor de gevangenhuizen te Sneek jaar 1822 
(1) 

6421 403C 

09-09-1817 

Olivier W. Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Schutters enz. jaar 1817 

(1) 

6394 383 
22-04-1815 

Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij een verzoek heeft van 
Kuipers Hidde Yzaks Kapitein van het 5e Compagnie van het 5e Bataillon verzoekt om aangevoerde redenen ontslag enz. enz. jaar 

1815 (1) 

6394 384 
22-04-1815 

Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de voordracht van 
Kingma H. M. als Luitenant Colonel van het 5e Batt. Landstorm enz. jaar 1815 (1) 

6394 387 

25-04-1815 

Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de voordracht van 

de Chirurgijn Majoor of Onder Adjudant dat niemand tegen is, Bruinsma P. G. en Steffinga G. K.  enz. jaar 1815 (1) 

6626  472 
07-04-1814 

Olivier W. Commissaris van Sneek geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen 
Generaal in het Departement van Vriesland dat Koe de G. van beroep Schipper varende van de Lemmer op Sneek v.v.  heeft 

geweigerd te vervoeren eenige stukken en verzoekt dan ook de nodige orde orde te stellen enz. jaar 1814 (1) 

6633 1378 

29-11-1814 

Olivier W. gechargeerd wegens afwezig heid van de Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  dat het request van Bartles Jacob Mr. Grofsmid te Arum dat hij volgens de Schout als zijn post als 
IJkmeester nimmer werkzaam is geweest en dat aanspraak op deze post kan maken is Bakker Sijmon Pieters oud 39 jaar Bode  te 



Arum   en Aukema Paulus Feikes 42 jaren oud Mr. Verwer en Glazenmaker weduwnaar met 4 nog jonge kinderen te Pingjum en 

Nauta Pieter Durks 44 jaar oud Arbeider te Arum zijnde bezwaard met een huisgezin van agt kinderen enz. jaar 1814 (2) 

6633 1358 

03-11-1814 

Olivier W. gechargeerd wegens afwezig heid van deCommissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  dat Meijer Nicolaas Notaris te Bolsward wordt voorgedragen voor de post van Secretaris van Sneek i.p.v. 
Schottanus E. die benoemd is als ontvanger der enz. jaar 1814 (1) 

6633 1393 

10-11-1814 

Olivier W. gechargeerd wegens afwezigheid van de Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland met terugzending van het requeste van de Heer Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Burgemeester der 

Stad Sloten en dat de aangevoerde redenen niet ongegrond zijn en dat Visser R. J. (Ruurd Jacobs) weinig geschikt is tot President 
Burgemeester van Sloten door desselfs al te grote slapheid enz.verder genoemd de Heer Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) 

Schipper op Amsterdam thans 2e Burgemeester van Sloten enz. jaar 1814 (2) 

6090 84 
27-01-1823 

Olivier W.---- Gevangenissen te Sneek, Onderwerp: Contract van aanbesteding der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen te 
Sneek gedurende het 1e kwaraal 1823 aangegaan door hier voorgenoemde lid van College van regenten enz. jaar 1823 (4) 

6001 629 

06-07-1815 

Olivier W. hij ondertekend als President van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een aanbesteding van 

goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen  want de ingredieenten werden 
per dag vermeld. Jaar 1815 (4) 

6631  1076 

02-09-1814 

Olivier W. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6007 5 
01-01-1816 

Olivier W. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar,  met als onderwerp de Aanbesteding van 
Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de gevangenen) jaar 1815 (7) 

6393 173 

16-03-1815 

Olivier W. Luitenant Collonel van den 3e Bat.  Landstorm in het Arrondissement van Sneek ondertekend een document betreffende 

de vervulling van een aantal vacatures wegens het overlijden van de Heer Bonnema Oepke E. Adjudant stelt voor die vacature de 

heer Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout der Gemeente Arum, tot Chirurgijn de Heer Bruinsma P. G. Chirurgijn te Witmarssum 
en tot Onder Adjudant Siffinga Geb. K. enz. jaar 1815 (1) 

6393 174 

16-03-1815 

Olivier W. Luitenant Collonel van den Landstorm in het Arrondissement van Sneek ondertekend een document betreffende de 

voordracht van de Heer Kingma Hylke Martens Kapitein van de 3e Comp. te Makkum enz. jaar 1815 (1) 

6396 570 
10-06-1815 

Olivier W. namens de afwezige Collonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het 
betreft de voordragt van Plaats van der Volkert als Chirurgijn Majoor enz. jaar 1815 (1) 

6396 572 

10-06-1815 

Olivier W. namens de afwezige Collonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het 

betreft de benoeming van de heer Kingma H. tot Luitenant  Collonel Commanderende het 65 Battaillon Landstorm gewezen van de 
hand enz. jar 1815 (1) 

6397 645 

04-07-1815 

Olivier W. namens de afwezige Kolonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het 

betreft dat Kingma H. M. niet tegenstaande aanschrijvingen weigerachtig bleef  om de functie van  Luitenant  Kolonel van het 5e 

Battaillon Landstorm te aanvaarden, Hibma J. Majoor van het 5e Battaillon Landstorm  is naar hem toe gegaan om hem nogmaals 
ten overvloede te aanvaarden enz. jaar 1815 (2) 

6419 290 

04-07-1817 

Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige 
Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der 

gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der 

Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., 
Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6) 

6419 291 

12-07-1817 

Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over 
het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. 

de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, 

Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra 
Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, 

Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4) 

6651  199 

04-05-1816 

Olivier W. Oud Ouderling te Sneek 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 1, 10 

04-01-1819 

Olivier W. Ouderling te Sneek tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van 

Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6421 405 
12-09-1817 

Olivier W. President Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat 
de loteling Haagsma Sake Martens thij is volgens opgave van de moeder Schippersknecht bij de Turfschipper Schrik Koop Judecus 

hans niet in de gemeente aanwezig is enenz. jaar 1817 (1) 

6419 312 
19-07-1817 

Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie dat Wielinga Jacob Luitzens in Sneek woonagtig  is en eene broer heeft die dienende is en zijn moeder weduwe enz.  tevens 

een Attest dat Wielinga Luitzen Ypes overleden bij Brouwer Trijntje Jacobs Arbeidster zijnde de vader overleden 11-03-1811 en in 

leven hebben 3 zoons Wielinga Ype Luitzens * 22-01-1795 Soldaat bij het enz. Wielinga Jacob Luitzens * 27-10-1797 ongehuwd 
Zilversmidsknegt en Wielinga Wiebren (Wijtzen) * 03-05-1800 ongehuwd en bakkersknecht enz. jaar 1817 (4) 

6421 427 

20-09-1817 

Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie dat Haagsma Sake Martens  dezer weder in de gemeente is gearriveerd en ik hem gelast heb zich maandag den 22e enz. jaar 
1817 (1) 

6626 545 

22-04-1814 

Olivier W.---- Schaafsma Andries Sydses, de Landerijen thans door hem gehuurd van de Kerkvoogden van Lollum mogen worden 

overgedaan aan Andela Johannes Watzes op dezelfde conditiën  volgens een document ondertekend door Olivier W. Commissaris in 

het Arrondissement van Sneek enz. jaar 1814 (2) 

6671 54 deel 2,14 

22-01-1818 

Olivier W. te Sneek Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland 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. 9 

22-01-1818 

Olivier W. te Sneek 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) 

5989 576 3e lijst 
26-07-1814 

Olivier W. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de 
geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6683 2 deel 2, 15 

04-01-1819 

Olivier W. te Sneek 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 

Olivier W. te Sneek, 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. 16 

06-02-1824 

Olivier W. te Sneek, 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. 11 

16-01-1822 

Olivier W. te Sneek, 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. 16 
16-01-1822 

Olivier W. te Sneek, 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) 

6036 489 

10-07-1818 

Olivier W.,  Warren W. G., Napjus H., Haga van A. B. , Nijland Jurjen,   Noyon P.  leden van de raad van de gevangenishuizen  te 

Sneek onderwerp de aanbesteding van de voeding  en de weekmenu’ s  jaar 1818 (5)  

6053 913 

13-12-1819 

Olivier W., Attema A. E. ,  Warrens W. G., Nijland J. , Napjus H., Haga van A. B. , Noijon P.  Leden van het college van regenten 

over de gevangenishuizen in Sneek  hebben met de persoon  Cambach Paulus te Sneek  overeengekomen voor de leverantie van  

benodigdheden  van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5) 

5992 812 
18-10-1814 

Olivier W., Attema A. L., Noyon P., Warren W., Haga van A. B. leden van de raad der gevangenhuizen in het Arr. Sneek, een proces 
verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel voor de gevangenen aldaar, waaruit ook het week menu blijkt. Jaar 1814 (4) 

5994 1043 

24-12-1814 

Olivier W., Koopman te Sneek Onderwerp; Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie 

met/van de belastingen enz.  jaar 1814 dossier (20) 

5994 1043 
24-12-1814 

Olivier W.,-----Durks Lolke D., Olivier W., Petrus Mark wed. Klases Melke.  jaar 1814 dossier (20) 

6047 379 

03-06-1819 

Olivier Willem  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6623 58 
02-01-1814 

Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing Berent mede te Sneek 
woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga 

Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus 
H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

6631  1114 

1e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Olivier Willem 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)  

6669 415-d 

29-10-1817 

Olivier Willem Lid van de Raad van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige 

met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de 
Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6656 490 blz. 7 

15-10-1816 

Olivier Willem 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Olivier Willem te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6646  957 lijst 4 
20-12-1815 

Olivier Willem wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz. jaar 

1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

Olivier Willem wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek en uit 

dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-H        

05-01-1816 

Olivier Willem wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz. jaar 
1816 (2)  

6647 6-H        

05-01-1816 

Olivier Willem wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek en uit 
dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (2)  

6255 285 

23-03-1815 

Olivier Willem,  ---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering  dat in de 

Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. enz. en ten 
opzigte van Olivier Willem,  Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert,  Nijland Jurjen,  allen te Sneek 

en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E.  jaar 1815 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Olivier Willem, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6044 149 

08-03-1819 

OlivierLouw Alefs, 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) 



6631  1114 

9e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Oliviert W. ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente 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) 

6054 63 

blz. 30-31-63-

64-65 en 66 
27-01-1820 

Olkes Jacob Opperjagermeester van het Meer genoemd als eigenaar ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde 

afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 

1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud 
gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en 

Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 

1820 ( 92 ) 

8224 1229-6 
02-12-1839 

Ollema O. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens 
leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire 

Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

9187 1475 
05-10-1918 

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

3572 

 

28-a 

15-10-1822 

Olpherts Gerryt Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen  en verzoekt om dat veer te mogen 

Continneeren en wel met uitsluiting van enz.  jaar 1822 (12) 

3572 
 

28-a 
15-10-1822 

Olpherts Olphert Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen  en verzoekt om dat veer te mogen 
Continneeren en wel met uitsluiting van enz.  jaar 1822 (12) 

6418 248-C 1e bat  

3e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Olrink Wiebe * 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) 

6411 367 

31-10-1861 

Olschifka Catharina---- Goffinet ….? Commandant der 1e Kompagnie van het Bataillon Nat. Mil. no. 1 ondertekend een Extract uit 

het Stamboek van de Gedeserteerde Korporaal Weber Johan Ferdinant een document met 9 kolommen informatie zoals zijn vader 
Weber Hendrik en zijn moeder Olschifka Catharina en dat hij geboren is 08-01-1790 te Koningsbergen en hij als plaatsvervanger 

diende voor Slager Jan Alberts zijn signalement enz. jaar 1816 (2) 

9725 Deel 2 
25-11-1893 

Olson Leeuwarden Kapitein op de Livington komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893 (2) 

6389 102-103 

16-11-1814 

Olterterp---- Beetsterzwaag, Beets, Olterterp, Reglement op het wachthouden in de dorpen hiervoor genoemd enz. jaar 1814 (5) 

6057 244 

05-04-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6057 282 en 299 

19-04-1820 

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

Noord Braband en een overzicht van de ontvangsten jaar 1820 (2) 

6843 20-A 

21-05-1824 

Olterterp,---- Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de 

gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. (14 ) 

3595 Map 24-A 
1866--1867 

Olthof A. J. .----  hij is 1 van de schippers in het dossier dat er klachten van andere schippers zijn tegen de Gezagvoerder van het 
Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, enz. jaar 1871 (11) dossier (72) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Olthof Gerrit, 356 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) 

8197 691-2 

06-07-1839 

Olthof Mannes Inlandsche Kramer in Pantoffels Muilen enz. ontvangt een kennisgeving dat hij is aangeslagen voor het patent enz. 

jaar 1839 (3) 

8356 328/27- 9            
03-04-1841 

Olthof S. nr. 82 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) 

6865 1-C no. 42 

24-01-1825 

Olthoff Martinus---- Vries de  Lourens  nummerverwisselaar voor Olthoff Martinus, 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) 

9180 1054 
05-06-1915 

Olthuis Egbert,  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) 

6418 268 

18-06-1817 

Oltman Jans gehuwd met Hermens Otje---- Jansen Arend zoon van Oltman Jans en Hermens Otje geboren te Grootveen op 12 

augustus 1792 wordt vermeld als deserteur  tevens zijn signalement enz. jaar 1817 (2) 

6059 395 
03-06-1820 

Oltmans  J. T.  ---- Vries de Pieter de weduwe en Meijnts Kooplieden te Amsterdam  ondertekenen een brief en geven reverentelijk 
te kennen dat bij hun ontvangen zijnde resolutie op hun request niet wordt geaccodeerd om reedenen er geen enkel bewijs van 

eigendom of regt is overlegd, ook genoemd hun gevolmagtigde Coerkamp Remt Remts te Schiermonnikoog  enz. het betreft>> 

Oltmans  J. T.  wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen Gedistineerd naar Amsterdam 
geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., Jaar 1820 (2) 

6058 361 + 381 

03-05-1820 

Oltmans  J. T.  wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen Gedistineerd naar Amsterdam 

geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., ook aanwezig een document met de inventaris van het schip getekend door de strandvonder 
van Schiermonnikoog Fenenga R. M. Jaar 1820 (5) 

6075 751 

03-10-1821 

Oltmans H. T. ---- 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) 

6072 587 
19-07-1821 

Oltmans J. T. (ook geschreven in andere akten als Altmans) In de Nederlandsche Staatscourant van 25 september 1820 is een oproep 
gedaan door de Strandvonder van Schiermonnikoog betreffende de goederen  van het gestrande Tjalkschip de Vrouw Margrietha  

met voornoemde als Schipper , J benevens een Motschip Roer op den 2e juli 1820 aangebracht en ngeborgen van het op et Brakzand 

zittende verongelukte Motschip enz. jaar 1821 (1) 



6073 624 

03-08-1821 

Oltmans J. T. Altmans J. T., (ook geschreven in andere akten als Oltmans) Schipper op het te Schiermonnikoog gestrand Tjalkschip 

de Margrieta d.d. 16-05-1820 betreft de verkochte scheepsgoederen en een quitantie uitbetaald aan de gelastigde Coerkamp Remt R. 

, jaar 1821   (1) 

6061 541 en 542 
03-08-1820 

Oltmans J. T. Schipper op het gestrande Tjalkschip de Vrouw Margrieta op 16 mei 1820 met een lading Koolzaad enz., Jaar 1820 (2) 

6866 01-02-1825 

9-12-C 

Oltsberger M.?---- Leyker M. R. van hem is er in dit dossier sprake van een certificaat opgestuurd door de Luitenent Kolonel 

Oltsberger M.? (handtekening onduidelijk) Kommanderende het 15e Afd. infanterie te Antwerpen   jaar 1825 (1) 

6250 968 
14-10-1814 

Olvier Frans, 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 ) 

6709 36 deel 1 

blz. 9 
16-01-1822 

Oly J. te Medenblik, 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. 12 

16-01-1822 

Oly J. te Medenblik, 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) 

6243 191-22 

06-03-1814 

Omans B. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen 

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

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

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Omans B. nr. 31 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) 

6384 111 

13-06-1814 

Ombach Johannes, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e 

Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

6411 382 
18-11-1861 

Ombeld C. Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 
gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en dat zijn 

huisgezin enz. jaar 116 (3) 

6034 395 
30-05-1818 

Ombelet Francis, Administrateur, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  
aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6254 140-B-blz. 28 

17-01-1815 

Ombelet Joh’s Huur uit een huis in de Holmakerstraat,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. 

6402 

 

916-6 

08-12-1815 

Omei…? Jan Makelaar te Amsterdam---- Rodenhuis P. Commandant der Schutterij van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de trom uit de Stads kas is aangekocht, waarbij de 

rekening van 1785 van de geleverde goederen door Omei…? Jan Makelaar te Amsterdam enz. jaar 1815 (2) 

6089 1194 blz. 46       

23-12-1822 

Omes Jacob Jansen Hollum op Ameland Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-43 

29-11-1823 

Omes Jacob Jansen te Hollum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 die dat ook in 

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

6683 2 deel 1, 3 

04-01-1819 

Ommeren van H. Ouderling te Rhenen tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 3 
16-01-1822 

Ommeren van H. te Rhenen wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

6683 2 deel 2, 3 

04-01-1819 

Ommeren van H. te Rhenen 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 

06-02-1824 

Ommeren van H. te Rhenen, 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 

Ommeren van H. te Rhenen, 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. 3 
16-01-1822 

Ommeren van H. te Rhenen, 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) 

5711 48 
29-03-1899 

Ommeren van Philippus, Commissaris van de Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk 
uitgifte van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op 

een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9) 

6021 218 
10-04-1817 

Ommeren van W. te Arnhem Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst 
(22) 



9180 420 

05-03-1915 

Onbelet Albertus,  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) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Ondersma  de weduwe , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 

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

8285 615-2, 11-2 

19-06-1840 

Ondersma ….? de weduwe te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

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

Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is 
enz. jaar 1840 (8) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Ondersma de weduwe 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 

Ondersma de weduwe 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) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Ondersma de weduwe te Hallum, 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) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Ondersma Halbe Rienks, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die , 

overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6833 27-A, 3 

06-02-1824 

Onderweegs C. 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 

9182 285/22 

07-02-1916 

Onderweegs Franke Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9183 881 
26-05-1916 

Onderweegs Franke Leeuwarden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf (3) 

6868 23-02-1825 

12-B 

Onderwijs voor alle standen enz. een dossier met regels en artikelen enz. jaar 1825 (22) 

6869 03-03-1825 
33-B 

Onderwijzers---- een dossier van Onderwijzers in Vriesland van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. 
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825  dossier (11) 

8176 312/13-A+B 

00-00-1839 

Onderwijzers, Lijst me namen van 30  sollicitanten voor een functie te Surhuizum jaar 1839 

3700 39-A 
04-02-1835 

Onecht kind van Stoker Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1835 (7) 

6624 218 
29-01-1814 

Oneides C. (Catrinus) ---- Bakker Symen Sybrens van beroep Bakker Lid dezer Gemeente wonende te Exmorra wordt voorgedragen 
tot het waarnemen van de functie van de Schout Oneides C. (Catrinus) van de Gemeente Arum bij zijn afwezigheid enz. en 

Schotanus Evert wonende te Bolsward wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

5986 321 
28-04-1814 

Oneides C. (Catrinus) ---- Mulier C. Percepteur der Belastingen gaat vergezeld met de Schout van Tjerkwerd Oneides Catrinus naar 
de heer Binkes Christoffel gechargeerd met de perceptie van wijlen de heer Muns Rudolphes teneinde deszelfs kas op te nemen en 

deselve aan Mulier Pieter enz. jaar 1814 (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Oneides C. (Catrinus) 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) 

6390 73 

08-12-1814 

Oneides C. (Catrinus) ----Kuipers Hidde IJsaaks, de schout Oneides C. (Catrinus) schrijft en ondertekend een brief dat 

eerstgenoemde door een aansienlijk gedeelte der lieden van de landstorm van de 5e Compagnie tot hun Capitein is verkooren en als 

zodanig door den Heer Tigchelaar F. IJ. als Luitenant Colonel van het 5e Bat. te Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6394 304 
10-04-1815 

Oneides C. (Catrinus) Schout van de Gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland Smakman Wiebe 
Meinderts verlofganger van het 3e Batt. Inf. Landmilitie zich over Heeg naar Amsterdam heeft begeven enz. jaar 1815 (1) 

6632  1312 

19-10-1814 

Oneides C. (Catrinus) Schout van de Gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   dat hij omtrent 

de financiele omstandigheden van den Predikant Froeling  J. C. (Johan Christiaan) te Gaast geïnformeerd is geworden en dat hij enz. 
jaar 1814 (2) 

6641  587 

06-07-1815 

Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de 

Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en Greonterp worden geordonneerd om dadelijk aan de Predikant in de 

hervormde gemeente uitbetaling te doen verder nog een brief door de Schout ondertekend dat de deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes 
bij het Vredesgeregt te Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm en Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters 

Sjeuke als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H. (Hermanus)  Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9) 

6628 811 
08-05-1814 

Oneides C. (Catrinus) staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement 
van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van 

Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, 

Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde 
geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

6864 60-C-22 

13-01-1825 

Oneides C. (Catrinus) te Bolsward , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6089 1199,17-18      
26-12-1822 

Oneides C. (Catrinus) te Bolsward, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 
bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6100 1192-17 

26-11-1823 

Oneides C. (Catrinus), Wassenaar Arend Gerrits en  Witte de Bauke Sjoerds zij zijn als Schatters over 1824 te Bolsward 

gedesigneerd enz. jaar 1823 (3) 

8308 1070-8 
365-407 

28-10-1840 

Oneides C. te Exmorra  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 



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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  8>> 

27-08-1839 

Oneides C. te Exmorra staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6100  1215-18 

29-11-1823 

Oneides H , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heeg in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. 

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

8220   1137/13 

Blz. 2 

06-11-1839 

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

Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, 

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

8375 708-5_40b 
20-07-1841 

Oneides H. te Exmorra 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) 

6078 95-21 

25-01-1822 

Oneides H. te Heeg, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Heeg    enz. enz. jaar 

1822 (2) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  8>> 

27-08-1839 

Oneides H. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting 

of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6390 7 
28-11-1814 

Oneides Harmanus Jr., 1e Luitenant, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm 
enz.,  jaar 1814 (2) 

6395 484 

17-05-1815 

Oneides Hendrik---- Kingma Hijlke Mz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij heeft ontvangen voor twee 

weken van de Collonel van den Landstorm Arr. Sneek d.d. 2 mei 1815 No. 73 dat ondergetekende  de gedane aanstelling van 
Luitenant Collonel van het 5e Bataillon niet kan aannemen en heb ik de volgende dag gemeld dat ik uit  Hoofdemijne Perzoonlijke 

en Familiebelangens enz. en zoverre ik weet is de heer Oneides Hendrik te Exmorra (Broeder van Oneides C. (Catrinus) de Schout 

van de Gemeente Tjerkwerd) in geene hande Emplooi enz. jaar 1815 (2) 

6866 30-01-1825 
11-A 

Oneides Hermanus Rentenier te Oudega hij wordt voorgedragen als schatter  voor de Gemeente Nijland voor het jaar 1825 enz. jaar 
1825 (3) 

6868 22-02-1825 

19-A 

Oneides Hermanus---- Schuurmans Ente Taekes Boer te Heeg en Oneides Hermanus rentenier te Oudega worden voorgedragen als 

schatter der belastingen voor het district  van Scharnegoutum en benoemd in het district van Nijland en Scharnegoutum enz. jaar 
1825 (8) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Oneides 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) 

6631 1144 

23-09-1814 

Oneides Jacob  te Exmorra wordt vermeld in een document van het Olde  Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de 

Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was  ondertekend door de rentmeester 

Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Oneides Jacob 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) 

6262 946-3 

30-09-1815 

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

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

(5) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Oneides Jacobus 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) 

6692 274 
Wymbrits. 

28-09-1819 

Oneides Jan Carel te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. 

Jaar 1816 (6) 

6069 279-A 

09-04-1821 

Oneides Jan Carel, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e 

Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van 

betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Oneides Martinus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6100  1215-18 
29-11-1823 

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

6050 659 

11-09-1819  

Oneides O. hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 opgemaakte 

releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige aanslagen enz. 
jaar 1819 (7) 

6867 08-02-1825 

46-A 

Oneides O.---- Hoop de Petrus hij wordt benoemd als zetter voor de Gemeente Nijland ter vervanging van de overleden heer Oneides 

O. enz. jaar 1825 (4)   

6078 95-21 
25-01-1822 

Oneides O. te Nijland, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Nijland  enz. enz. 
jaar 1822 (2) 

6627 669 

10-05-1814   

Oneides O.---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de Gemeente Nijland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland, het betreft een request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland  met het daarop ingekomen antwoord van de 
heer Oneides O. (die ondertekend) Kerkvoogd van  de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland)  heeft ontvangen een Erfportie 

gedesolveerd aan de Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat hij 

noch in die zelfde qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma Tjeerd 



Klazes en Douwes Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen  het betreft de 4 nagelaten minderjarige kinderen van 

Durks Jan van beroep Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3) 

6640   513 

29-05-1815 

Oneides O.---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Flapper Auke Annes en Oneides O. als gecommitteerden van Wiardema Zijl en Zijltie Staten om gemelde te 
laten repareren enz. jaar 1815 (1) 

8364 498/10, 10 

21-05-1841 

Oneides Oene H. de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland 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) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Oneides Oene 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 

Oneides Oene, 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 

Oneides Oene, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6060 480 

06-07-1820 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  11 

27-08-1839 

Oneides U. de weduwe te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6422 481C + 503 
09-10-1817 

Oneidis C.  bij afwezigheid van de Grietman Wonseradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat Zijlstra IJpe Jans zich niet te makkum bevind nog op het register er verlofgangers maar dat door de verwarring 

enz. er wel een Zijlstra Eeltje Pieters behorende tot het 3e Batt.enz. jaar 1817 (2) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Oneidis H. te Exmorra 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) 

8308 1070-8 

365-407 
28-10-1840 

Oneidis H. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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

6631 1130 

16-09-1814 

Oneidis J.---- Wijtsma Otte Pieters onder Alligawier komt voor in een dossier betreffende een berigt van de Armvoogden van de 

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

van Otte Pieters Wijtsma te Exmorra z.v. Wijlen Pieter Jacobs en  Antje Pieters ook de Kerkvoogden Oneidis J. en Fenstra J. A 

ondertekenen een stuk Jaar 1814 (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Oneidis Jacob  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6626 467 

12-04-1814 

Oneidis O.---- Hibma Tjeerd Klazes Huisman te Nieuwland en Douwes Wyberen mede Huisman te Nieuwland  in qualiteit als 

Diacenen van de Gereformeerde Gemeente alhier geven in een door hen ondertekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat reeds voor geruime tijd is overleden Schoenmaker Jan Durks en 
Ulbes Akke zijne Huisvrouw welke beide ledematen waren van hunne gemeente zij hebben nagelaten minderjarige kinderen in een 

behoeftigen stand en moeten worden onderhouden door de Armvoogden alhier en een verzoek gedaan aan de Kerk en Dorps 

Armvoogd de heer  Oneidis O.  die mededeeld dat hij de kinderen alleen maar kan onderhouden als hij daartoe gelastigd wordt enz. 
jaar 1814 (1) 

6048 448,  

1-7 + 10, 27, 
32 

06-07-1819 

Oneidis O. Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 

1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de 
Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (10) hele dossier (30) 

6629 836 

28-06-1814 

Oneidis O. Kerkvoogd van Nieuwland en aldaar wonende geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend aan den 

Gouverneur van Vriesland dat andermaal in zijner handen is gesteld zeker rekwest van Hibma Tjeerd Klazes  en Douwes Wijberen 
in qlt als Diaconen van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwland betrekkelijk het onderhoud van vier minderjarige kinderen  van 

Durks Jan en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Oneidis Oene 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Oneidis Oene, 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) 

8361 434/6 sectie 

B, E, F. 

04-05-1841 

Oneidus Catharinus te Exmorra 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) 

8380 829-9 

23-08-1841 

Oneindes Catharinus---- Oneindes Hermannus hij is gelastigde van de gezamelijke erfgenamen van Oneindes Catharinus jaar 1841 

(3) 

8380 829-9 
23-08-1841 

Oneindes Hermannus hij is gelastigde van de gezamelijke erfgenamen van Oneindes Catharinus jaar 1841 (3) 

8176 319/5 

00-00-1839 

Oneko van Swinderen M. te Groningen jaar 1839 

6243 191-5 
06-03-1814 

Onendag 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) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 

           deel 

Onessema? P. H. te Herbaijum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand 

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

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

Gehele provincie (122) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Ongeluk Tjibbe Jans wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

6406 175-1+6-7 

09-04-1816 

Ongersma Coene Wiebrens 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) 

6382 50 en 51 
03-04-1814 

Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes (een gering dagwerker en zwaar gebroken, 
oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de Landmilitie de welke verzoekt op grond van bijgaand 

bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene Wybrens wiens ouders, familie of vrienden zich acht malen bij mij 

hebben vervoegd met allerlei soorten van getuigschriften waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van zijn ouders onontbeerlijk is het 
bijgaande bewijs is getekend door de getuigen lid van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P. W., Bouma W. N., Postma O. 

O.,  Terpstra J. Y (naste burman) Veenstra G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz. Jaar 1814 (4) 

9180 420 
05-03-1915 

Ongersma Machiel,  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) 

6382 50 en 51 

03-04-1814 

Ongersma Wybren Koenes---- Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes (een gering 

dagwerker en zwaar gebroken, oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de Landmilitie de welke 

verzoekt op grond van bijgaand bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene Wybrens wiens ouders, familie of 
vrienden zich acht malen bij mij hebben vervoegd met allerlei soorten van getuigschriften waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van 

zijn ouders onontbeerlijk is het bijgaande bewijs is getekend door de getuigen lid van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P. 

W., Bouma W. N., Postma O. O.,  Terpstra J. Y (naste burman) Veenstra G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz. 
Jaar 1814 (4) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Onijdes ….? Dse weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

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

6038 716 

24-09-1818 

Onklaar 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 Liesveld de Heer  E. Vonck., jaar 1818 (3) 

8201 785/9 Blz.  
2  midden 

07-05-1839 

Onmmina W. Kapitein is met zijn schip de the Wave vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Londen 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) 

8292 747/10, 75 

27-07-1840 

Onnes A. J. Harlingen Kapitein op de Johanna, jaar 1840 

8373 673/29 

09-07-1841 

Onnes A. J. Schipper op de  Johanna , jaar 1841 (1) 

8382 869/12 
02-09-1841 

Onnes Aarjen J. Schipper op de Johanna (1) 

8292 759/22, 286 

30-07-1840 

Onnes Aarjen Jans Schiermonnikoog Schipper op de Johanna, jaar 1840 

8197 704-12 
10-07-1839 

Onnes Aarjen Jans Stuurman op het Nederlandsche Smakschip de Twee Gezusters dat hij bij afwezigheid van de Kapitein Visser 
Douwe D. met een lading Houtwaren op de Engelsmansplaat enz. jaar 1839 (3) 

8292   759/22 

30-07-1840 

Onnes Aarjen Jans,   Handgeschreven brief met  Handtekening van Aarjen Jans Onnes, schipper van beroep te Schiermonnikoog, 

jaar 1840 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Onnes Arien Kapitein op de Johanna, jaar 1841 (4)  

8281 549/24, 268 

29-05-1840 

Onnes Arjen JansLeeuwarden Schipper op de Johanna, jaar 1840 

8372 656/15, 286 
05-07-1841 

Onnes Arjen Jnas Memel/Dokkum Schipper op de Johanna, jaar 1841 

8096 626/20 

260 nr.59 

28-06-1838 

Onnes Jan Remkes Schiermonnikoog Kok op de Meinsma, jaar 1838 

6839 20-A 

09-04-1824 

Onnes Remke Remkes,  te Schiermonnikoog eigenaar en schipper van de Twee Gebroeders (4) jaar 1824 

6841 26-A 

03-05-1824 

Onnes Rimke Rimmes Schiermonnikoog Schip de Twee Gebroeders, jaar 1824 

6083 572 

13-06-1822 

Onnes Ulbert eigenlijk Albert Annes hij is nageloot voor de Militie enz. door de Militie Commissaris Wenkelbach C. S.  jaar 1822 

(1) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Onnessen Jaro Amsterdam naar  Koningsbergen Kapitein op de  Hoop (Schiermonnikoog) , jaar 1840 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Onnosel Pieter, 182 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Onselen van Leendert 120 is zijn volgnummer en  Monster 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) 

6093 301 

10-04-1823 

Onstwedde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

8352 219/9, 286 
04-03-1841 

Onstwedder R. J. Harlingen Schipper op de Abaham & Theodorus, jaar 1841 

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Ontijd C. G. te ’s Gravenhage, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 

in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging 

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

6713 1 

00-00-1823 

Ontijd C.G. Med. Doctor te Den Haag, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, 

Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, 
Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Ontijd van C. G. Medecine Docter te Den Haag , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 

(2) 

6101 1344 

25-12-1823 

Ontvanger Particulier---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en  Bepalingen 

wegens de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der 

Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn  ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 
1823 (27) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Onverwagt J. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

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

9725 Deel 2 

07-05-1890 

Ooikes A. Harlingen Kapitein op de Henira 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) 

9183 1198 
05-08-1916 

Ooiman P. in leven gehuwd met Horst ter Hemke, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

6838 7-A 
27-03-1824 

Ooithuis B. IJkmeester te Harlingen  betreft een gratificatie die nu aan zijn weduwe wordt betaald (3) jaar 1824 

9190 564 

04-05-1920 

Oolderts Siefko   34 jaar,  Veldwachter van Gaasterland , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als 

veldwachter in Leeuwarderadeel jaar 1920 (3) 

9190 522   
23-04-1920 

Oolderts Siefko ---- Schuurman Jacob. 31 jaar , agent van Politie te Sloten wordt als Veldwachter aangesteld in Leeuwarderadeel en 
Oolderts Siefko. 34 jaar,  Veldwachter van Gaasterland ook aangesteld in Leeuwarderadeel jaar 1920 (3) 

9182 285/14 

07-02-1916 

Oolderts Siefko Balk Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

8386 949/13  
20-09-1841 

Oolgaard  D.  & zn. , 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) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Oolgaard  te Harlingen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden 

zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 

1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/31 
20-09-1841 

Oolgaard & zn. D.  te Harlingen, 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 verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  

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

8211 988-3, 5 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Oolgaard & Zn. D. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Oolgaard & Zn. D. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Oolgaard & zn. 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) 

8375 708-5_34 

20-07-1841 

Oolgaard & Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester 

van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten 
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/12 

20-09-1841 

Oolgaard & zoon te Harlingen , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Oolgaard & zoon te Harlingen 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

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

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

8285 615-2, 6-1 19-

06-1840 

Oolgaard ….? te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

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

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

6383 97     
23-04-1814 

Oolgaard A. geboren Akkerboon te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

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



6251 1112 

17-11-1814 

Oolgaard Bonifacius, hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als 

debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst of 

leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Oolgaard D & zn. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een 

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

8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Oolgaard D.  &  Zn. 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 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 (7) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Oolgaard D.  te Harlingen 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) 

8386 949/6 

25-09-1841 

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

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

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Oolgaard D. & Z. 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 Grietenij Wonseradeel in de 
maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden 

enz. jaar 1840 (8) 

8211 988-3, 40 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Oolgaard D. & Zn te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2,  

12,1-2 
19-06-1840 

Oolgaard D. & zn 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 Stad Franeker in de maand 
Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (7) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Oolgaard D. & Zn. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 
Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

Oolgaard D. & Zn. staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de 

Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 

(6) 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oolgaard D. & Zn. 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) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen 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) 

8375 708-5_13 + b 

20-07-1841 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen 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_25d 

20-07-1841 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  

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

goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 
Oldephaert 

       en 

Noordwolde 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Ameland  

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en 

sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen 

van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Oolgaard D. & zn. 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 

Het Bildt 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Oolgaard D. & zn. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franekera- 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen 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) 



           deel 

8380 833-2 

24-08-1841 

Haskerland 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn 
en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Schoterland 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 
         radeel 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Workum 

Oolgaard D. & zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Oolgaard D. & Zn. te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen dupFgorterlicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8285 615-2, 34 
19-06-1840 

Oolgaard D. & Zn. 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) 

8375 708-5_28 

20-07-1841 

Oolgaard D. & Zonen te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman 

van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten 
van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten 

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

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Oolgaard D. & zoon te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

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

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

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Oolgaard D. & zoon 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Oolgaard D. & zoon 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_9 

20-07-1841 

Oolgaard D. & zoon te Harlingen staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens 

Burgemeester en Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. 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) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Oolgaard D. & zoon te Harlingen 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, 40 

22-05-1840 

Oolgaard D. & zoon 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 
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Oolgaard D. & zoon 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 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) 

8285 615-2,  
5-2, 3, 4 

19-06-1840 

Oolgaard D. & zoon te Harlingen 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, 3 
19-06-1840 

Oolgaard D. & zoon te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Ameland 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) 

6243 191-4 

06-03-1814 

Oolgaard D. , 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) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Oolgaard D. en Zn te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Oolgaard D. en Zn. als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

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

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Oolgaard D. en Zn. te Harlingen 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) 

8375 708-5_16 

20-07-1841 

Oolgaard D. en Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  

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

8280 526-1, 3 

22-05-1840 

Oolgaard D. en Zoon te Harlingen als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ameland 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, 3 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Oolgaard D. en Zoon te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van  Ameland 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_3 

20-07-1841 

Oolgaard D. staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin 

Baron van, Grietman van Ameland  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

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

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Oolgaard D. 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, 9 

22-05-1840 

Oolgaard D. te Harlingen 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, 5 

22-05-1840 

Oolgaard D. te Harlingen als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

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

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

8375 708-5_33a 

20-07-1841 

Oolgaard D. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. 

(Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

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

8375 708-5_6b 
20-07-1841 

Oolgaard D. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. 
(Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

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

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

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

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

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Oolgaard D. 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 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, 38 

22-05-1840 

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

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

8356 328/27- 

4 + 10               
03-04-1841 

Oolgaard D. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

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

jaar 1841 (8) 

6383 17, 18 
30-04-1814 

Oolgaard D., ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. dat hij 
vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. en vraagt of 

zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring ondertekend door 

Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van 
Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6) 

5984 108 

08-02-1814 

Oolgaard Daniel----- Peaux Hermanus, Wijnkoper en Oolgaard Daniel Koopman in Sterke drank beide te Harlingen Een 

handgeschreven brief met beider handtekening onderwerp, vergunningen enz. jaar 1814 (3) 

6383 95     
23-04-1814 

Oolgaard Daniel te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

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

8354 269/10 
00-00-1841 

Oolgaard Daniel,  en Hendrik Reinier Snijder , Distillateurs in Likeuren  enz. te Harlingen, Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting 
wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met hun beider handtekening Maart 1841, (27) 

6388 26 

05-10-1814 

Oolgaard Daniel, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 

21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2) 



8375 708-5_5a+b 

20-07-1841 

Oolgaard en Zn. D. 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 (7) 

8356 328/27- 9            
03-04-1841 

Oolgaard J. nr. 12 in wijk H. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Oolgaard Marchand te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

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

(122) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Oolgaard Philippus Jacobus, 134 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) 

8375 708-5_6 

20-07-1841 

Oolgaard te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd 

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

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

Oolgaard te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 

Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 

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

8386 949/22 

20-09-1841 

Oolgaard te te Harlingen, 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) 

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

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

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

8280 526-1, 15 
22-05-1840 

Oolgaardsen D. 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) 

6255 254-9 
10-03-1815 

Oolgard  B. het onderhouden van de Stads Boomen  in 1812,  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) 

6678 336 Oolgard D.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1) 

6382 79 nr. 1-  
31-03-1814 

Oolgard P. M., hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de 
Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Oollard Hendrik  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

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

8257  69/20, 2 
nr. 184 

20-01-1840 

Oom Folker Lubberts hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der 
Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 

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

enz. , jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 2 
nr. 133  

20-01-1840 

Oom Geeske Foekens te St. Johannesga  zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 

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

enz. , jaar 1840 (6) 

5673 

 

148 

03-01-1907 

Oomes H. Directeur Maastricht-Amsterdam-Groningsche Stoombootmaatschappij te Maastricht exploiterende een geregelde 

wekelijkse stoombootdienst tussen Groningen, Leeuwarden en Maastricht vezoekt omdat tijdens de wintermaanden het bevaren van 

de Zuiderzee de schepen veel oponthoud hebben tahns via Harlingen en verzoekt dan ook via Lemmer te mogen varen met hun 
schepen, verder een brief om te mogen slepen met de “Petrus”, “Zuiderzee”, en “Maastricht-Groningen” enz. enz. jaar 1907 (18) 

6413 17-13 

31-12-1816 

16-01-1817 

Oomkens J. te Groningen staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon 

Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 

verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van 
de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording 

aan enz. jaar 1817  (11) dossier (19) 

6045 240 
13-04-1819 

Oomkes Jan 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 Groningen jaar 1818 (4) 

6045 240 

13-04-1819 

Oomkes Oomke 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 Groningen jaar 1818 (4) 

8343 46/16, 254 
14-01-1841 

Ooms A. te Rotterdam hij is schipper op de Moed en Trouw, jaar 1841 

6051 735 

11-10-1819 

Ooms Adriaantje en Jan de Waal 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 in de Provincie Zuid Holland jaar 
1819 (4) 

8343 46/16, 254 

14-01-1841 

Ooms G. te Rotterdam hij is schipper op de Moed en Trouw, jaar 1841 

3622 Dossier  
A-1 

30-10-1832 

Ooms Jan---- Wal van der Tjerk Lammerts wonende te Gerkesklooster, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de 
pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles eerder genaamd Jan Ooms met als borg Benedictus B. J. en Sijtsema H. J. 

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

gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van 
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50) 



8343 46/16, 254 

14-01-1841 

Ooms W. A. te Rotterdam hij is schipper op de Moed en Trouw, jaar 1841 

8343 46/16, 254 

14-01-1841 

Ooms W. te Rotterdam hij is schipper op de Moed en Trouw, jaar 1841 

7977 158-6, 28 
14-02-1837 

Oord Andries Andries te Opsterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 

Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

8257  69/20, 2 

nr. 112 

20-01-1840 

Oord Andries Hendriks te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

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

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

8257  69/20, 2 

nummer 91 
20-01-1840 

Oord Andries Koops de weduwe te Tjalleberd zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen 

informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9191 1487 

06-12-1920 

Oord J. Assen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel,  jaar 1920  (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Weststel- 
      lingwerf 

Oord J. J. te Wolvega 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) 

5667 Akte 10,  9  

00-00-1880 

Oord J., Manufactuur,  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) 

6870 18-03-1825 

40-A  

Oord Jacob J. hij wordt voorgedragen als candidaat voor het Collegien van Zetters in de Gemeente Lemmer en Oosterzee ter 

completering enz. enz jaar 1825 (3) 

8257  69/20, 2 

nr. 161 
20-01-1840 

Oord Jan Koops te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der 

Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie 

enz. , jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 2 
nr. 144 

20-01-1840 

Oord Klaas  de weduwe te Tjalleberd zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 

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

enz. , jaar 1840 (6) 

5672 151 
18-05-1898 

Oord P. J. te Heeg   een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Eendracht ” met het reglement en 
de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 

5663 49 

20-04-1899 

Oord Pier Sneek en Sloten Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5667 akte 3 

00-00-1880 

Oord Tiemen gedomiliceerd te Rotterdam maar tijdelijk wonende te Middelburg  verzoekt een concessie voor ene Stoomsleepdienst 

tussen Lemmer en Sneek, hij is Gezagvoerder op de Sleepboot  “Martina Johanna”Sleepdienst der Firma van den Bent & Co.o.a. een 

brief van Burgemeesters en Wethouders van Lemsterland, Doniawerstal, Sneek, Sloten  van geen bezwaar enz. jaar 1880 (10) 

5667 3 
20-02-1880 

Oord Tiemen Rotterdam, tijdelijk te Middelburg Gezagvoerder op de sleepboot  Martina Johanna  Dossier (13) 

8364 486-2 

18-05-1841 

Oord van H. E. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve 

Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2) 

6655  399 blz. 3 
29-08-1816 

Oord van H. te Rotterdam, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van 

het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6841 3-A 
29-04-1824 

Oorda E. een handgeschreven brief met zijn Handtekening , onderwerp; verzoek tot verlof jaar 1824 (2) 

6709 36 deel 2   

blz. 15 

16-01-1822 

Oordt van J. F. (Dr.) te Nederlangbroek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

(43) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 

16-01-1822 

Oordt van J. F. (Mr.) te Neerlangbroek wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

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

6709 36 deel 1 

blz. 11 

16-01-1822 

Oordt van J. F. te Neerlangbroek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

9184 468 
16-04-1917 

Oorlog; een dossier met alle plaatsen in het Koninkrijk der Nederland die  in 1916 in staat van oorlog zijn en in staat van beleg zijn 
jaar 1917 (16) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Oorschot Adrianus 87 is zijn volgnummer en Loosduinen 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 

Oorschot Pieter 129 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Oort Engbert Hend’k 334 St. Johannesga 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, 2 

nr. r 102 
20-01-1840 

Oort Engbert Hend’us te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen 
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie 

enz. , jaar 1840 (6) 

8386 949/2 
25-09-1841 

Oort Grietje Hendriks, Betreft  een brief met als onderwerp, de onderhoudskosten van deze loopende persoon enz. jaar 1841 (1) 

6001 679 

25-07-1815 

Oort H. J.  onderwerp de bebaakening  en bakengelden der Wadden en Krommebalg tot Paesens wegens een klacht door de 

schippers bij de Pruisische Consul jaar 1815 (2) 

6671 54 blz. 13 
22-01-1818 

Oort H. te Rotterdam Predikant Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2, 8 
22-01-1818 

Oort H. te Rotterdam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2,  8 
04-01-1819 

Oort H. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 

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

6833 38-D deel 1 
Blz. 6 

06-02-1824 

Oort H. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het 
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 
06-02-1824 

Oort H. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het 

betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de 
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 

40 

6709 36 deel 1 
blz. 7 

16-01-1822 

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

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

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

6709 36 deel 2   
blz. 9 

16-01-1822 

Oort H. te Rotterdam, 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) 

6858 14-A 

08-11-1824 

Oort jacob Jans,  Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd met  

Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6) 

6038 716 
24-09-1818 

Oort Klaas 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 Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3) 

6836 8-A 
05-03-1824 

Oorthuis B.  gewezen IJkmeester te Harlingen  betreft een Gratificatie enz. jaar 1824 (3) 

6243 191-22 

06-03-1814 

Oorthuis B. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der 

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

6008 82 blz. 5        

03-02-1816 

Oorthuis B. 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) 

6830 18-A blz. 13 

21-01-1824 

Oorthuis Geeske te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6830 18-A blz. 13 

21-01-1824 

Oorthuis Geeske te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Oorthuis Rinke nr. 165 in wijk B. 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) 

8187 496/19, 119 

13-05-1839 

Oortjes J. Kapitein, jaar 1839 

8069 249, 126/15 

05-02-1838 

Oortjes R. A. Schipper op de Cornelia, jaar 1838 



6709 36 deel 2   

blz. 22 

16-01-1822 

Oortwijn L. (Mr.) te Assen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

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

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Oortwijn L. Mr. te Assen Oud Ouderling Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 

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

(24) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Oortwijn L. Mr. te Assen Oud 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) 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Oortwijn L. Mr. te Assen Oud 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) 

6671 54 deel 2,19 

22-01-1818 

Oortwijn L. Mr. te Asten (Assen N. Br.?) Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 
16-01-1822 

Oortwijn L. te Assen, 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, 12 
04-01-1819 

Oortwyn L. (Mr.) Oud Ouderling te Assen, tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Drente als volgt: Gehoord de voordragt 
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Oortwyn L. (Mr.) te Assen 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Oosdinga M. D. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6397 662 
13-07-1815 

Oosinga A. 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) 

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Oosinga D. W. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

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

6028 788 

06-11-1817 

Oosling Johannes Bierema  26 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het 

overlijden van Driessen Antonius   jaar 1817 (3) 

9185 1652 

00-12-1917 

Oost en Westdongeradeel de zeedijken----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en 

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

6631 1066 

02-09-1814 

Oost H. A. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 

belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen 

en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het 
verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te 

Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het 

veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met 
hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Oost Hendrik G. 65 is zijn volgnummer en Diever  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6382 20 nr. 288 

29-03-1814 

Oost Libbe Alberts 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) 

9180 420 
05-03-1915 

Oost Libbe,  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) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Oost Roel Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6019 81 
05-02-1817 

Oostdongeradeel ---- 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 (9) dossier (48) 

6020 136 

03-03-1817 

Oostdongeradeel de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Oostdongeradeel , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) 
beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdongeradeel----- 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   

9185 1652 
00-12-1917 

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



8386 951/7 

25-09-1841 

Oostdongreradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en 

Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

6087 920 

05-10-1822 

Oostehof Jan Ubles te Gerkesklooster staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de 

verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5) 

8386 951/7 
25-09-1841 

Oostellingerwerf---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en 
Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

9184 765 

00-06-1917 

Oostellingwerf Algemene  Politieverordening voor de gemeente Oostellingwerf 1913, jaar 1917(21) 

6381 41 
28-02-1814 

Oosten Gerrit Theunis---- Hoop de Foppe Wybes en Oosten Gerrit Theunis zij bevinden zig als gedeserteerde militairen in Sonnega 
volgens een brief van de Schout, ook nog houd in deze gemeente zijn verblijf een Matroos genaamd Kuipers Rouke Jans sedert 30 

November verlof tot aan 30-12-1813 van het schip genaamd  de Zoutman  leggende op Den Helder verder genoemd de heer Sijtsema 

….?. te Leeuwarden waar allen zig hebben vervoegd jaar 1814 (2) 

9126 882 

21-05-1879 

Oosten H. R. boer te Oudeschoot hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken van 

een dam,   met de toestemming en de voorwaarden  jaar 1915 (7) 

9182 222 
22-01-1916 

Oosten J. H.  te Peperga , een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp;  een aanvraag voor een vergunning voor een 
slootdemping ,  ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing van de aanvraag) enz.  

jaar 1916 (10) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Oosten Jan Theunis te Weststellingwerf 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 935/7 

21-09-1841 

Oosten Jouke Dirks---- Bosma Jacob Jochems Gjalt te Wolvega Onderwerp een request in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening wordt ook in genoemd  Oosten Jouke Dirks de erven van, betreft de verkoop van percelen grond te Nijetrijne  en de 
last van het onderhoud van de Lindedijk enz. jaar 1841 (5) 

6070 424-22        

25-05-1821 

Oosten Jouke Dirks 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 

Oosten Jouke Dirks, 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 

Oosten Jouke Dirks, 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) 

6623 41 

07-08-1813 

Oosten v. Rinske Douwes, 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) 

5993 958-C/3 
26-11-1814 

Oosten van Anna Sjoerds van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der 
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

6078 12 

02-01-1822 

Oosten van---- Dijkstra Joeke Aukes  te Paessens Onderwerp de verkoop van zijn spullen te Metslawier door de deurwaarde van 

Oosten i.v.m. zijn belastingschuld enz. wordt ook in genoemd Heeringa Sake Tjepkes Deurwaarder Executant enz.  vergezeld door  
Smeding Jan Meinderts en Wierda Durk Willems  zij begeven zich naar Dijkstra Joeke Aukes  en aldaar beslag gelegd enz. er wordt 

beschreven waar beslag is opgelegd enz.jaar 1822 (4) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Oosten van Levij Mozes, 314 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Oosten van Rinske Douwes, 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Oosten van Sofias, 836 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) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Oosten, van Frans Roest Geb. Vlaardingen, laatst gewoond hebbende te Vlaardingen. Flankeur 18-9-1836 Overleden te 
Koempoelang) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Oostenb’k---- Nauta R. Oostenb’k---- 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) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Oostenb’k R.  ---- 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) 

6299 

 

419 

27-02-1815 

Oostenbroek Nauta  R.  gewezen district secretaris wordt met dit document door de Notaris Kool. W. B.  te Heerenveen Gechargeerd 

enz. een brief van  Coehoorn van Scheltinga Menno door hem ondertekend  betreffende een obligatie enz.  jaar 1821 (5) 

6082 453 
03-05-1822 

Oostenbrug Teunis 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) 

8359 377/28, 24  
19-04-1841 

Oostenbrug Theunis Eetses 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, 4 

19-04-1841 

Oostenbrug Theunis Eetzes 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) 



8280  517-11, 5 

19-05-1840 

Oostenbrug Tjeerd Eetzes wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

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

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Oostenburg F. E. 842 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) 

6243 191-14 

06-03-1814 

Oostendorp A. , 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) 

6013 472 

30-07-1816  

Oostendorp Berend Hendrik geb.Gendringen, 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) 

6258 630-29 

17-04-1815 

Oostenrijk Auke,  Abes Galama van G.  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum ontvangt pagt van de waag van eerstgenoemde,  

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) 

6039 799 

30-10-1818 

Oostenrijk---- Christiaans Tiede te Texel, hij is aangesteld als Consulair Agent van Oostenrijk voor het eiland Ameland en Omsreken 

jaar 1818 (1) 

6628  825 blz. 2> 
23-05-1814 

Oostenveld ….? De weduwe en haar zuster vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal 
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen 

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

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

8211 988-3, 28 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

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

namen (132) 

5711 3 

28-08-1902 

Oosterbaan  ….? 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) 

5672 45 
18-06-1891 

Oosterbaan  ….? President van de Drachtster Stoombootrederij  met het schip de Emma 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) 

5666 2 

04-04-1889 

Oosterbaan  F. J. Drachten President Drachtster Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1889 

5672 73 

04-03-1891 

Oosterbaan  F. te Drachten, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van 

kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over 
de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9) 

9725 Deel 2  

Blz. 204 

00-00-1899 

Oosterbaan , Michael, 7e Regiment Infanterie gaat naar Batavia,  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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oosterbaan ….? de weduwe te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

6830 18-A blz. 23 
21-01-1824 

Oosterbaan ….? de weduwe van beroep Werkvrouw 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) 

8308 1086-18 

02-11-1840 

Oosterbaan ….? Ontvanger ’s Rijksbelastingen te Grouw wil 10 dagen op verlof en verzoekt of zijn zoon Oosterbaan Ulbe 

Scheltinga oud bijna 18 jaar  Klerk bij eene Notaris te Grouw wonende deze post mag waarnemen enz. jaar 1840 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Idaarde- 

         radeel 

Oosterbaan A. S. te Grouw staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 

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

Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 20 
22-05-1840 

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

Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 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) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Oosterbaan A. S. 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) 

4894 2306 

27-06-1899 

Oosterbaan A. 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) 



6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Oosterbaan Abe Klaases, 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) 

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Oosterbaan Allart 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) 

9182 285/6 
07-02-1916 

Oosterbaan Anne St. Anna Parochie (dorp) Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916 

5667 akte 10, 9  

00-00-1880 

Oosterbaan B. , Hotelier,  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) 

6013 394 

05-07-1816 

Oosterbaan E.  Griffier te Harlingen die bij deze van zijn post ontslagen wordt , in zijn plaats benoemd  Smith Hendrik Jansze thans 

Secretaris te Sexbierum jaar 1816 (3) 

6243 191-12 
06-03-1814 

Oosterbaan 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) 

6651  205 + 207 

07-05-1816 

Oosterbaan E.wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Justitie aan de Gouverneur va n Vriesland 

betreffende dat over voornoemde als griffier van het Vredegeregt in het Canton Harlingen herhaalde klagten zijn binnen gekomen 

enz. jaar 1816 (3) 

6868 21-02-1825 
8-A 

Oosterbaan en Lameris ,Branders,  kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo 
van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11 

6013 401-a 

09-07-1816 

Oosterbaan Evert    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

5667 6-a 
01-04-1880 

Oosterbaan F. Hoofdkantoor bij het Tolhuis te Joure drie geregelde stoombootdiensten Langweer-Sneek Langweer-Joure en 
Langweer-Leeuwarden met het schip de Eendracht jaar 1880 

5666 5 

03-10-1889 

Oosterbaan F. J. D rachten President Drachtster  Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1889 

5666 2 
05-05-1887 

Oosterbaan F. J. Drachten President , Nieuwe Dienstregeling Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1887 

5666 4 

01-04-1886 

Oosterbaan F. J. Drachten President Dienstregeling  Drachtster Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1886 

5666 18 
06-11-1884 

Oosterbaan F. J. Drachten President Drachtster    Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 

5666 9 

27-10-1887 

Oosterbaan F. J. Drachten President Drachtster    Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 

en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1887 

5666 8 

03-04-1884 

Oosterbaan F. J. Drachten President Drachtster Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 

5666 1 

29-03-1888 

Oosterbaan F. J. Drachten President van de  Drachtster Stoomboot Rederij Nieuwe Dienstregeling Drachtster Stoomboot Rederij, 

Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende 
deze publicaties jaar 1888 

5666 12 

26-06-1884 

Oosterbaan F. J. Drachten President van de  Drachtster Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 

5666 13 
08-10-1885 

Oosterbaan F. J. Drachten President van de  Drachtster Stoomboot Rederij Nieuwe Dienstregeling, Dossier met Advertenties en 
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 

5666 13 

14-10-1886 

Oosterbaan F. J. Drachten President van de  Drachtster Stoomboot Rederij Wijziging Dienstregeling, Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1886 

5666 14 
11-09-1884 

Oosterbaan F. J. Drachten President van de  Drachtster Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 

5666 4 

27-09-1888 

Oosterbaan F. J. Drachten President, Nieuwe Dienstregeling Drachten, Leeuwarden, Sneek, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1888 

5666 1 
02-01-1885 

Oosterbaan F. J. Drachten Secratarisvan de  Drachtster Stoomboot Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 

8197  687-1 

06-07-1839 

Oosterbaan F. J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. 

Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de 

algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar 

de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4) 

5666 akte 4 

00-00-1886 

Oosterbaan F. J. President  van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten   maakt bekend de gewijzigde Diensregeling,  Dragten op 

Leeuwarden met vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Foldertje enz. jaar 1886 (3) 

5666 8,12,14,18 

00-00-1884 

Oosterbaan F. J. President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten varende met de 

Stoomboten Dragten en de Koningin Emma van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen jaar 1884, met 

vermelding van de vertrektijden enz. jaar 1884  (12’ 

5666 1, 9, 13 
00-00-1885 

Oosterbaan F. J. President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten varende met de 
Stoomboten Dragten en de Koningin Emma van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen jaar 1885  , met 

vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1885 (9) 

5666  akte 13 
00-00-1886 

Oosterbaan F. J. President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten varende met de 
Stoomboten Dragten en de Koningin Emma van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen jaar 1886 , met 

vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1886 (3) 

6642  700 
17-08-1815 

Oosterbaan F. J.---- Radersma Albertus Preses en Dijkstra Marten Boekhouder ondertekenen een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffendede de verplichting van de Armvoogden van Gorredijk om de Allimentatie van Ferwerda Atze Sikkes cum 

Familia tevens een briefje ondertekend door de Armvoogden van Gorredijk Oosterbaan F. J. , Houwink H. en Scheer v. d. G. J.  als 

Boekhouder enz. jaar 1815 (4) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 

         radeel 

Oosterbaan F. J. te Gordijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Oosterbaan F. J. te Gordijk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand 

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

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8211 988-3, 27 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8211 988-3, 37 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_27 
a+b 

20-07-1841 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) 
Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Ooststel- 

      lingwerf 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk 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) 

8285 615-2,  

27, 2, 3 

19-06-1840 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk 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) 

8280 526-1, 27 

22-05-1840 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

8211 988-3, 28 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

namen (132) 

8386 949/27 
20-09-1841 

Oosterbaan F. J. te Gorredijk, 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) 

5666  akte 2, 9 

00-00-1887 

Oosterbaan F. J., President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten  varende van 

Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen vanaf 6 Mei1887 , met vermelding van de vertrektijden op een 
gedrukt Biljet enz. jaar 1887 (2 akten)  (6) 

5666  1, 4, 6 

00-00-1888 

Oosterbaan F. J., President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten  varende van 

Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen vanaf 30 Maart 1888 , met vermelding van de vertrektijden op 
een gedrukt Biljet enz. jaar 1888  (3 akten) (9) 

5666  akte 2, 5 

00-00-1889 

Oosterbaan F. J., President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten  varende van 

Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen vanaf 5 April 1889 en later nog van 04-10-1189 , met 

vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1889 (2 akten) (6) 

5667 akte 6 

00-00-1880 

Oosterbaan F.---- voor meer tekst zie bij  Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met de 

meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek, Langweer 

en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren Schroefstoomboot genaamd 
de “Eendracht “ jaar 1880 

9725 Deel 2  

Blz.43 

00-00-1882 

Oosterbaan Folkert,  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) 

6252 1215 

10-12-1814 

Oosterbaan Freerk Jans  ---- Heerkema Meint Heerkes , Scheer van der Geert Jacobs  en Oosterbaan Freerk Jans  Buiten 

Armvoogden te Gorredijk geven te kenen dat zij geen ander fonds waaruit de armen enz.enz. en dat er een vrijwo 

Illige intekening enz. enz.  eenige weinige wel gegoede ingezetenen zoals Hervinga(Sterringa)  Tjesse Mr. Verwer, Hartmans 
Kornelis Houtkoper die zich in de jare 1814 geheel hebben ontrokken aan de vrijwillige intekening enz. enz. jaar 1814 (2) 

6852 19-A 

30-08-1824 

Oosterbaan Freerk Jans  en Lameris Hendrik Frides Brander ste Gorredijk 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) 

6852 19-A 

30-08-1824 

Oosterbaan Freerk Jans Brander te Gorredijk 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Oosterbaan G. H. 43 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Oosterbaan G. J. te Gorredijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  



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

Gehele provincie (122) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Oosterbaan G. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en 
vee, enz. jaar 1877 (5) 

6276 1102-16 

18-12-1816 

Oosterbaan Gerben G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Oosterbaan Herman  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) 

5667 akte 10,  9 00-
00-1880 

Oosterbaan Herman , Manufacturier,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien 

sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

8309  1094-16 
04-11-1840 

Oosterbaan J.  kantoorbediende op het kantoor van de Ontvanger te Gorredijk neemt het kantoor waar tijdens de 6 dagen dat de 
Ontvanger verlof heeft enz. jaar 1840 (3) 

8280 526-1, 28,1 

22-05-1840 

Oosterbaan J. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

6083 604 

22-06-1822 

Oosterbaan Jacob leeraar der Doopsgezinden  te Woudsend een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp: betreft zijn 

zoon en het recht op Kinder, School en Academie Gelden enz. jaar 1822  (2) 

6084 637 

04-07-1822 

Oosterbaan Jacob leeraar der Doopsgezinden  te Woudsend, het antwoord op nevenstaand verzoek ((((een handgeschreven brief met 

zijn handtekening, onderwerp: betreft zijn zoon en het recht op Kinder, School en Academie Gelden enz.))))  jaar 1822  (2) 

9134 1081-7 

26-04-1883 

Oosterbaan Jacobus te Bolsward ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9126 1043-7 

1879/1880 

Oosterbaan Jacobus te Bolsward Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6872 31-03-1825 

34-D 

Oosterbaan Jan Jans te Gorredijk verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen goed 

gekeurd enz. jaar 1825 (3) 

6835 9-D 

27-02-1824 

Oosterbaan Jan Jans Touwslager te Gorredijk, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp een request van hem om  

als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Oosterbaan L. te Winsum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  

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

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Oosterbaan M.  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) 

5667 akte 10,  9 00-

00-1880 

Oosterbaan M., 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Oosterbaan Menne gerbens 106 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 141 
00-00-1894 

Oosterbaan Michael naar Indie,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 146 

00-00-1894 

Oosterbaan Michael S. naar Batavia,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 184  00-

00-1898 

Oosterbaan Michael Sijbrandus ,  7e  Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 166 

00-00-1896 

Oosterbaan Michael Sijbrandus,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 178 

00-00-1897 

Oosterbaan Michael Sijbrandus, 7e 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. 158 
00-00-1895 

Oosterbaan Michael Sybrandus naar Java,  7Regiment granadiers en jagerse 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 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 169 

00-00-1896 

Oosterbaan Michael Sybrandus naar Oost Indie,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 149 

00-00-1894 

Oosterbaan Michael Sybrandus,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 154 
00-00-1895 

Oosterbaan Michael Sybrandus,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 173 

00-00-1897 

Oosterbaan Michael Sybrandus,  naar Oost Indie 7e te 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. 188 

00-00-1898 

Oosterbaan Michiel, 7e Regiment Infanterie, , hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 9>> 

27-08-1839 

Oosterbaan P. P. te Welsrijp 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) 

5666 21 
26-11-1885 

Oosterbaan S. olsward Schip de Burg. M. A. Jentink, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Oosterbaan S. S.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 

Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en 
vee, enz. jaar 1877 (5) 

5667 akte 10,  9 00-

00-1880 

Oosterbaan S. S., 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) 

6830 18-A blz. 25 

21-01-1824 

Oosterbaan Siebe 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) 

5666 16, 21 

00-00-1885 

Oosterbaan Sijbrandus , Stoombootkapitein wonende op het Grootzand in Bolsward maakt bekend dat hij een stoombootdienst zal 

uitoefenen van Bolsward op Workum met het schip de Burgemeester M. A. Jentink met tussenstops vermeld, vertrektijden en 

tarieven enz ook een akte met een folder waarop de Winter Diensregeling. jaar 1885 (2 akten)  (6) 

8217 1083/2 no.25  

22-10-1839 

Oosterbaan Sjoerd H. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 

registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

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

8224 1232-5 
01-12-1839 

Oosterbaan Sjoerd H. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande 
artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe 

belastingen enz. jaar 1839 (4) 

5666 16 
12-11-1885 

Oosterbaan Sybrandus Bolsward Kapitein Burg. M. A. Jentink, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5662 49 en 6 

22-04-1886 

Oosterbaan Sybrandus te  Bolsward onderwerp, Schip de Burgemeester M. A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 6 
48= Minuut 

28-04-1887 

Oosterbaan Sybrandus te  Bolsward onderwerp, Schip de Burgemeester M. A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5663 3 
32 =Minuut 

19-04-1888 

Oosterbaan Sybrandus te  Bolsward onderwerp, Schip de Burgemeester M. A.. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 3 

66 =Minuut 
18-04-1889 

Oosterbaan Sybrandus te  Bolsward onderwerp, Schip de Burgemeester M. A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

8308 1086-18 

02-11-1840 

Oosterbaan Ulbe Scheltinga---- Oosterbaan ….? Ontvanger ’s Rijksbelastingen te Grouw wil 10 dagen op verlof en verzoekt of zijn 

zoon Oosterbaan Ulbe Scheltinga oud bijna 18 jaar  Klerk bij eene Notaris te Grouw wonende deze post mag waarnemen enz. jaar 
1840 (4) 

8381 844/11 

26-08-1841 

Oosterbaan W. J. te Heerenveen hij verzoekt om verlof voor 20 dagen jaar 1841 (1) 

6048 504 
24-07-1819 

Oosterbaan Willem J.  Klerk te Gorredijk hij wordt afgevaardigd naar  de alg. vergadering te Amsterdam enz. enz. jaar 1819 (1) 

8211 983/10 

24-09-1839 

Oosterbaan Willem Jan---- Steensma Petrus Gerhardus (Mr.) Ontvanger van ’s Rijksbelastingen te Gorredijk sinds 26 jaren wordt 

vermeld in een document als volgt dat hij gister onder het geweld zijner ziekte is bezweken en dat de Arr. Inspecteur onder 

verantwoordelijkheid van de weduwe Giffen van A. de waarneming van het kantoor heb overgelaten aan Oosterbaan Willem Jan 
enz. jaar 1839 (4) 

6077 990 

13-12-1821 

Oosterbaan Willem Jans---- Schoonwagen P.† Commies Derde klasse bij den binnendienst geposteerd te Leeuwarden hij is 

overleden en de daardoor ontstane vacature worden de navolgende personen voorgedragen op een document met 8 kolommen 

informatie zoals leeftijd, gehuwd woonplaats, en nadere inlichtingen enz. voor deze functie en wel Bouwmeester Hendrik, 

Oosterbaan Willem Jans, Pied Du  Jacobus enz. jaar 1821 (4) 

6830 13-A 

19-01-1824 

Oosterbaan….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2) 

9181  1923 

01-11-1915 

Oosterbeek Harm,  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) 

5995 20 

12-01-1815 

Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker van Concent 

biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma 
Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., 

Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans 
H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts jaar 1815 (3) 

6658 621 

27-12-1816 

Oosterbierum,  devan Barradeel deelt mee dat in het Dorp Oosterbierum en het Clooster Lidlum een besmettelijke ziekte is 

uitgebroken met de naam  Rotkoorts (Typhus) 32 mensen zijn aangetast en waarvan er drie zijn overleden. Jaar 1816 (3) 

6418 248-C 1e bat  
14e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Oosterbrug T. P. 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) 



8225  1245-8b    

11-20  

07-12-1839 

Oosterburg Everdina Geertruida 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) 

3575 16 

11-11-1878 

Oosterbuur Jan Marrum/Nijkerk Schipper op de Eendracht vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 

kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

3572 16 

29-04-1822 

Oosterdijck J.---- Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. te kenen evende dat hij gaarne zou 

willen hebben het Octrooij, Reglemet en Conditiën  ten overstaan van Burmania van Taco, geratificerd door de Grietman Vegelin 
van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) enz.  verder worden genoemd Kamstra T. W. V., Sminia van J. en Oosterdijck J. 

jaar 1822 (8) 

6671 54 deel 2,  6 
22-01-1818 

Oosterdijk J. H. te Lunteren Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2,  6 

04-01-1819 

Oosterdijk J. H. te Lunteren 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) 

8280 517-11,  
34-35,  

37-38 

19-05-1840 

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

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

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

6380 13 Lijst 1v 

29-01-1814 

Oosterdijk Thijs Jans te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6380 13 nr. 76 
29-01-1814 

Oosterdijke Thijs Jans te Wolvega, 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 Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

8214  1026/9 
07-10-1839 

Oosterga Bauke Jelles---- 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) 

6661 126 blz. 3 

26-02-1817 

Oosterga Hylle Reinjes Koopman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 

guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige 
tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Oosterga Joost Reintjes, 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 

Oosterga Joost Reintjes, 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Oosterga Joost Reinzes te Drogeham wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

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

3622 A-3 
blz. 6 

05-01-1848 

Oosterga Lucas Hieles, 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. 6 

31-12-1852 

Oosterga Lucas Hieles, 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) 

6631 1201 

25-09-1814 

Oosterga R. J. ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en eenige 

voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar  Predikant Assen van 

P. ( Petrus) die vertrokken is  het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige Gemeente aan de 
“Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Waringa A. (Albertus) van wiens 

bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6) 

6661 126 blz. 8 

26-02-1817 

Oosterga R. J. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; 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) 

6661 126 blz. 4 
26-02-1817 

Oosterga Reinje Joostens Landbouwer, 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) 

6259 759 
24-07-1815 

Oosterga Reintje J.  heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de gemeente 
Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop 

Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3) 

8224 1236/6 

nummer 24 
00-12-1839 

Oostergo Jelke Roels te Wijnjeterp wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van 

de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen 
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

8308 1070-8 

732-754 
28-10-1840 

Oosterhaven P. P.  te Welsrijp 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) 



6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Oosterheert Pieter Eppes, 155 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

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

6086 849 

12-09-1822 

Oosterhof  Folkert  F.---- Helsdingen van J. A. B. en Leij van der Tiete  wel ter kohiere en eigenaar bekend doch buiten Oudeschoot 

wonende enz. enz. den daar Oosterhof  Folkert  F. en deze aan de deurwaarder verklaart eigenaar te zijn van het huis en land enz. jaar 

1822 (1) 

8280 517-11,  
34-35, 38 

19-05-1840 

Oosterhof  H. J. te Wolvega wordt vermeld als schatter in de Gemeente Noordwolde in een document genaamd: In voldoening aan  
Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat 

der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69 

9465 Deel 2, 86 

25-10-1856 

Oosterhof ….? te Rauwerd, Beurt en Veerdienst van Rauwerd op Leeuwarden en Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)    

8350 182-4 

22-02-1841 

Oosterhof A. G. Spinster te Kollum wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie verzoekt aan 

de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3) 

6661 137 blz. 2 
19-03-1817 

Oosterhof A. Ontvanger te Sloten---- Hoogterp Thee Feikes 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 de 

eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Oosterhof Albert wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sloten 

enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-B        
05-01-1816 

Oosterhof Albert wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sloten 

enz. jaar 1816 (3)   

6623 128-134 
06-01-1814 

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

Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede 

Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, 
Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest 

geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7) 

6677 316  

22-07-1818 

Oosterhof Albert, Koopman, Huis 5, 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) 

3622 A-10-1,  6 

Regist.9168 

22-02-1873 

Oosterhof Antje Jans weduwe van Hoekstra H. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige 

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

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

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10-2,  6 

Regist. 9170 

15-03-1873 

Oosterhof Antje Jans weduwe van Hoekstra H. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige 

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

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 6 

24-03-1868 

Oosterhof Antje Jans weduwe van Hoekstra H. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige 

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

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Oosterhof Dieuke Reinders, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Oosterhof Dieuwke Reinders, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6636  148 

7e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Oosterhof Durk Lamberts te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Oosterhof E. T. 105 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat 

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

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6384 53 

07-05-1814 

Oosterhof Evert Thomas---- Pabst ….? Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitiete Campen  vermeld in een document 

dat de navolgende soldaten bij hem dienen, Oosterhof Evert Thomas, Schaaf Hendrik Jans, Bons Willem Jentjes, Klaprot Jan 
Michiels jaar 1814 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Oosterhof Evert Tomas  367 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) 

6086 809 

02-09-1822 

Oosterhof Folkert Tjitsgers---- Canorinus Joh’ s Derwaarder bij de Belastingen heeft in arrest genomen de goederen van Oosterhof 

Folkert Tjitsgers te Schurega wegens enz. enz.  ook worden genoemd Helsdingen van J. A. B. en Ley van der Teete, Hoeksma Syte 
M.  , Ruwedel Jan G. enz. verder in beslag genomen de goederen van Ruiter Wieger J.  te Luinjebert enz.  ook is het procesverbaal 

aanwezig met de beschrijving enz. jaar 1822 (4) hele dossier (10) 



6053 964 

28-12-1819 

Oosterhof G. B.  Onderwijzer (tijdelijke waarnemer) te Nijesloot onder Langezwaag  tot  dat Lapstra A. D. benoemd wordt jaar 1819 

(1) 

6053 892 

07-12-1819 

Oosterhof G. B.  schoolonderwijzer te Gorredijk  hij is ontslagen van zijn post  jaar 1819 (4) 

5987 346 
06-05-1814 

Oosterhof G. B. te Gorredijk---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland 
wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3) 

6690 211 vv 

 00-00-1819 

Oosterhof Geert Beerends Schoolonderwijzer te Gorredijk, Onderwerp; een klacht tegen hem ingebracht, en als het niet anders kan 

moet hij maar verwijderd worden van de school enz,. enz.  jaar 1819 (32) 

6654  372 blz. 6 
09-08-1816 

Oosterhof Gerrit W. , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik). te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6418 248-C 1e bat  

11e  blz. 

Nom. Staat 
09-06-1817 

Oosterhof Haije Thomas * 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) 

8364 489-6 

1+18-20 
18-05-1841 

 

Oosterhof Hndrik J. staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

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

(4) 

9184 427 

05-04-1917 

Oosterhof J. M.te Enschede wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 

(2) 

8280 517-11,  

34-35, 37 

19-05-1840 

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

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

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

(69) 

5996 139 

17-02-1815 

Oosterhof J. T.  hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het enz. voor een wagen 

van Heerenveen naar Steenwijk enz. jaar 1815 (3) 

3618 24 

22-03-1877 

Oosterhof J. te Sneek  Wagendienst van Sneek naar Leeuwarden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de provincie 

Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5) incl. 

spoorgids  (63) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Oosterhof J. te Terzool staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oosterhof J. te Terzool 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) 

6855 10-A 

08-10-1824 

Oosterhof Jan Hebeles----- Tjeerds Trijntje gehuwd met Oosterhof Jan Hebeles efgenaam van Kuipers Jan Christiaans enz. jaar 1824 

(4) 

6028 810 
13-11-1817 

Oosterhof Jan O. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  
met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6857 3-A 

28-10-1824 

Oosterhof Jan Oebeles----- Tjeerds Trijntje huisvrouw van Oosterhof Jan Oebeles te Gerkesklooster onderwero. Een request  jaar 

1824 (8) 

3622 A-6  
blz. 6         12-

01-1858 

Oosterhof Jan Oebeles, 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) 

6849 8-A 

20-07-1824 

Oosterhof Jan Oebles te--- Tjeerds Trijntje weduwe van Oosterhof Jan Oebles te Gerkesklooster mede erfgenaam van Kuipers Jan 

Christiaans , terugzending van Request betreffende de erfenis jaar 1824 (2) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Oosterhof Jan Oeds Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (2) 

6026 652 

23-09-1817 

Oosterhof Jan staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 

gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 

hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6301 318-26 
19-09-1821 

Oosterhof Jan Thijsses, Voerman te Heerenveen  is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document genaamd Staat 
van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen  in de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement van de Brigades 

Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38) 

6278 195-2 
20-02-1817 

Oosterhof Jan, Slagter 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) 

6860 41-A 
30-11-1824 

Oosterhof Jh. Mr. Bakker in de Knijpe een request aan de belastingen, jaar 1824 (5) 

6630  1017B, 2 

22-08-1814 

Oosterhof Jochem Roelofs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6630  1017A blz. 2 
22-08-1814 

Oosterhof Jochem Roelofs 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) 



6857 5-A 

21-10-1824 

Oosterhof Johanes Hanzes,  Bakker te Knijpe, een handgeschreven brief met zijn handtekening, beroep tegen een bekeuring van 

ontvangst van meel met een duplicaat geleidebiljet enz.  jaar 1824 (2) 

6859 29-A 

10-11-1824 

Oosterhof Johannes Hanzes  Bakker in de Knijpe een antwoord op zijn request wegens een bekeuring die moet worden eschpouwd 

als getermineerd enz. enz. jaar 1824 (6) 

6855 25-A 
02-10-1824 

Oosterhof Johannes Hanzes Bakker te Knijpe een bekeuring wegens het vervoeren van 5 mudden meel op 17 juni, met een 
geleidebiljet van 16 juni wat niet meer geldig zou zijn jaar 1824 (3) 

6281 545-4, 15 

04-11-1813 

Oosterhof Johannes Hendriks te Terzool hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat 

aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op 
den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der 

Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23) 

6254 178 

23-02-1815 

Oosterhof Johannes Hendrks Schoolmeester te Terzool, hij schrijft en tekent een brief waarin hij verteld dat mijn tractement steeds is 

betaald door de kerkvoogden, maar in het jaar 1811 heb ik maar de helft en wel 75 guldens gehad en in het jaar 1812 en 1813 geheel 
niets  en dat de Kerkvoogden mij mededeelde dat de kas het enz. tevens een brief van de Kerkvoogden  Boersma Jas? Jans en Heyes 

Geben door beide getekend waarin zij mededelen dat de Kas leeg is enz.  jaar 1815 (6) 

8257  69/20, 3 
nummer 51 

20-01-1840 

Oosterhof Joost 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) 

6255 292 
20-03-1815 

Oosterhof L. A.  voor het aankopen vanb Turf ten gebruike van de nagtwachten voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde 
Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven  dienst 1814 , jaar 

1815 (3) 

6248 679 

30-07-1814  

Oosterhof L. H. als gecommiteerde, Hij ondertekend samen mat anderen een Bestek en Conditiën van de Buitenvoogden betreffende 

de noodwendige reparatien aan de school te Benedenknijpe enz. enz. jaar 1814 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Oosterhof 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) 

6254 182 

20-02-1815 

Oosterhof M. R.  wegens als opzigter bij de Nationale Garde enz. Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van 

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

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Oosterhof M. R. te Belkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

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

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

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

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

8211 988-3, 25 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Oosterhof M. R. wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

6060 480 

06-07-1820 

Oosterhof Marten     , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Oosterhof Marten 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) 

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Oosterhof Marten Ruurds komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 

van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee 
moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6278 195-7 

20-02-1817 

Oosterhof Meint, 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Oosterhof Merk Tjidsgers,  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) 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Oosterhof Murk T. te Echten wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

3622 A-6  

blz. 3 

12-01-1858 

Oosterhof Oeble Jans, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

8210  958/2 211 

Bladz. 5>> 
17-09-1839 

Oosterhof P. O. 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) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Oosterhof R. T., hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er 

op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over 

de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in 
presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel 

gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het 
welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten 

waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

8280  517-11, 7 

19-05-1840 

Oosterhof Rinze M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

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



6028 810 

13-11-1817 

Oosterhof Sietze O. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6841 9-A 

24-04-1824 

Oosterhof Sybren Douwes,  Kastelein te Eestrum, een handgeschreven brief met zijn Handtekening, onderwerp;  4 gestolen schapen 

die door de vrederechter bij hem in bewaring zijn gegeven enz. jaar 1824 (4) 

6005 938 blz. 5v 
30-11-1815 

Oosterhof Sytze Oeds 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 80 
20-01-1840 

Oosterhof Wimke de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 
1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of 

hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6654  372 blz. 4 

09-08-1816 

Oosterhof Wybe G. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd 

zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te 
Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der 

Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6644  799  
nrs. 46-74 

25-09-1815 

Oosterhof Wybe Gerrits te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig 
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte 

achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van 

Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7) 

6654  372 blz. 7 

09-08-1816 

Oosterhof Wybe Gerrits zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme 

van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. 

(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

5999 424 

06-05-1815 

Oosterhoff  Geerte Beerents, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het 

tractement , jaar 1815 (2) 

9190 412 + 553 
20-03-1920 

Oosterhoff  J.----- Cohen A.  Benoeming tot lid der zetters de belastingen i.p.v. Brunger K. E. te Leeuwarden  en Oosterhoff J. i.p.v. 
Sloterdijck van L. H. + jaar 1920 (7) 

6277 24 

01-01-1817  

Oosterhoff A. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en ander Raadsleden van Sloten een brief betreffende de Molenaars in 

deze Stad enz. jaar 1817 (5) 

6669 415-h 
29-10-1817 

Oosterhoff Albert Johannes Lid van de Raad van de Stad Sloten staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, 
eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 

alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6066 

 

25 

10-01-1821 

Oosterhoff Albert, Hij staat in een document vermeld als benoemd tot Zetter der Belastingen  van de stad Sloten in Friesland jaar 

1821 (1) 

5997 261 

20-03-1815 

Oosterhoff Geert Berends ter Gorredijk, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris 

en wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Oosterhoff H. Th’s 736 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) 

8224 1223-10 
30-11-1839 

Oosterhoff J. ---- Hanja ….? (Hania) de  weduwe wonende te Leeuwarden er blijkt opnieuw de armoede voor de weduwe met haar 
drie kinderen  als zij geen vrijstelling krijgt zij leeft al in een bekrompen omstandigheid enz. maar de deurwaarder Oosterhoff J.  

heeft betreffende de patentpligt enz. jaar 1839 (14) 

9183 1363 
15-09-1916 

Oosterhoff J. L. (Johannes Luitzen) zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Westdongeradeel jaar 1916 (5) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Oosterhoff J. te Terzool 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) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Oosterhoff J. te Terzool staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans 

Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Oosterhoff J. te Terzool 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) 

8224 1229-6 

02-12-1839 

Oosterhoff J. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens 

leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire 

Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

9126 680 

07-04-1879 

Oosterhoff J.L. te Leeuwarden------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. 
enz., jaar 1879 (4) 

6016 707 

21-11-1816 

Oosterhoff Jan  O. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te 

Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde 
kledingstukken, jaar 1816 (5) 

6872 01-04-1825 

31-A 

Oosterhoff Johannes Hanzes in de Knype van beroep Bakker hij is bekeurd door de commiesen Zeilmaker J. en Werf van der D. bij 

proces verbaal van den 17e juni 1824 wegens vervoer van Tarwe en Roggenmeel,  zonder gedektb te zijn en is een transactie 
aangegaan voor een somma van enz. jaar 1825 (3) 

8308 1075-15 

29-10-1840 

Oosterhoff K.---- Camphuis Thomas van Beroep Deurwaarder over de Gemeenten Beetgum, Berlicum en Dronrijp wonende te 

marssum dat hij een klein rekwestje heeft ingeleverd bij de Grietman  met de volgende inhoud dat Vries de Tjipke Pieters Agent van 

Politie zijn ontslag heeft aangevraagd zou hij als Deurwaarder die post graag bekleed zien omdat de post van deurwaarder niet 
voldoende opbrengt om van te bestaan evt. inlichtingen kunnen gehaald worden bij de Arr. Inspecteur Sitter de J. ook aanwezig een 

getuigschrift ondertekend door Keth de F. , Hamerster A. J. en Oosterhoff K. dat hij van Best en Zedelijk allerzints onberispelijk en 

volkomen lofwaardig enz. jaar 1840 (4) 



7977 158-6, 6 

14-02-1837 

Oosterhoff Klaasz te Het Bildt, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in 

de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, 

ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in 

de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

6264 1129 

28-11-1815 

Oosterhoff L. H. omdat hij is overleden wordt er een mandaat teruggestuurd jaar 1815 (1) 

6252 1193-17, 31 

29-11-1814 

Oosterhoff M. J.  zijn rekening wordt betaald voor transport van militare bagage enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende 

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

6383 90    

23-04-1814 

Oosterhoff Meine Halbes 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-10-2,  2 
Regist. 9170 

15-03-1873 

Oosterhoff Oebele Jans, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 3 

24-03-1868 

Oosterhoff Oebele Jans, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1, 3 

Regist.9168 
22-02-1873 

Oosterhoff Oebele Jans, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

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

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

6016 707 

21-11-1816 

Oosterhoff Sytze O. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te 

Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde 
kledingstukken, jaar 1816 (5) 

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Oosterhog Jan Oebeles, 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 

Oosterhog Jan Oebeles, 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) 

6390 19 
08-12-1814 

Oosterhoud J. K. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende 
onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in 

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

jaar 1814 (3) 

6406 175-1+4-5 
09-04-1816 

Oosterhoud Jan Florus 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) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Oosterhout J. F. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  en Canton Baard  op een  Staat 

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

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

6282 737-13 

07-07-1817 

Oosterhout Jan F., Boer te Wieuwerd met (11 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) 

6258 627-4 

21-06-1815 

Oosterhout K. de weduwe 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) 

8280  517-11, 48 
19-05-1840 

Oosterhout K. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den 

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

6383 59 
02-04-1814 

Oosterhout Klaas W. te Snikzwaag , 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) 

6301 334-10  
04-06-1822         

Oosterhout Klaas Wouters  te Snikzwaag,  een Obligatie,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven 
van de Kerkvoogdij van  Snikzwaag, Westermeer  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , 

Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

6302 165 
10-10-1822 

Oosterhout Klaas Wouters,  Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde 
Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Oosterhout P?.H.  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

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

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Oosterhout Teunis te Welsrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert 

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

maand juni enz. jaar 1841 (6) 



6683 2 deel 1, 9 

04-01-1819 

Oosterhout van R. Predikant te Abcoude 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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Oosterhout van R. te Abcoude, 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) 

6671 54 deel 2,13 

22-01-1818 

Oosterhout van R. te Abkoude Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een 

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

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

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Oosterhout van R. te Abkoude Predikant Classis van Utrecht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 

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

dossier (24) 

6683 2 deel 2, 13 
04-01-1819 

Oosterhout van R. te Abkoude 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) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Oosterhout Wiebe Hendriks 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) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Oosterhout Wijbe Hendriks 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Oosterhout Wouter Klazes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8386 949/18 
20-09-1841 

Oosterhouw te Welsrijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Oosterhuijs Jacob Eeltjes * Engwierum 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) 

6293 47-15 
07-10-1818 

Oosterhuis H. (Hendrik)  hij ontvangt diverse bedragen  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige 
district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

6288 309-10 

09-04-1818 

Oosterhuis Hendrik 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) 

9725 Deel 2 
08-11-1875 

Oosterhuis J. Oostdongeradee Kapitein op de Helena komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2) 

6418 248-b 1e bat 
4e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Oosterhuis Jacob Eeltje 529 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) 

6420 367 
09-08-1817 

Oosterhuis Jacob Eeltje plaatsvervanger voor Visser Cornelis Jans wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. 
No. 1 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben 

bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-DD  
Depot 

4e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Oosterhuis Jacob Eeltje staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 

een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Oosterhuis Jacob Eeltjes 529 Dokkum 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 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Oosterhuis Jacob, 902 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

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

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

9183 1306 

06-09-1916 

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

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

6379 16 

05-01-1814 

Oosterhuys….? 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) 

6627 618 
31-04-1814 

Oosteringa J. S. 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)  

9187 1787-A 
05-12-1918 

Oosterkamp Anthonius  Henricus, 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) 

5675 30-2 
06-05-1915 

Oosterkamp J. afd. Oldeberkoop V. P. N. 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, jaar 1915  (3) 



5675 30 

06-05-1915 

Oosterkamp J. afd. Oldeberkoop V. P. N. 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) 

6100  1215-31 

29-11-1823 

Oosterkamp Jannes Thijssen Eigenerfde te Noordwolde , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

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

6089 1194  

blz. 31+ 32       
23-12-1822 

Oosterkamp Jannes Thijssen Eigenerfde te Noordwolde Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-34 

25-01-1822 

Oosterkamp Jannes Thijssen Eigenerfde te Noordwolde, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4) 

6870 18-03-1825 

39-A  

Oosterkamp Jannes Thijssens door zijn overlijden is er een vacature ontstaan als zetter te Noordwolde en er wordt voorgedragen 

Boer de Jan Klazen Landbouwer woonachtig te Noordwolde enz. jaar 1825 (3) 

6630  1017B, 3 

22-08-1814 

Oosterkamp Jannis Thijsen 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, 3 
22-08-1814 

Oosterkamp Jannis Thijsen 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) 

6095 489 
10-06-1823   

Oosterkamp Klaas Andries  .---- Woudsma Take Hendriks, Grondeigenaar en veehouder  Onderwerp een declaratie wegens 
schadevergoeding van een gedood dier op last van hogerhand , met eenattest van den Veearts Barghof L. W. met een taxatie van 

Hooisma Ids Johannes en Oosterkamp Klaas Andries tevens een verklaring van Dijkstra Wolter Jans  dat het paard begraven was  

enz. enz. jaar 1823  (2) 

6630  1017B, 4 

22-08-1814 

Oosterkamp Roelof Tjingens 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, 4 

22-08-1814 

Oosterkamp Roelof Tjingens 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Oosterkamp Steffen Jacobs 116 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Oosterling ….? 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) 

6867 09-02-1825 

22-A en 28-A 

Oosterling Andries H. te Oude Bildzijl, Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt  ten zake van gebruik van 3 

paarden als voerman zonder aangifte voor den zesde grondslag enz. en niet als Voerman gepatenteerd is geweest er wordt hem een 
transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging  jaar 1825 (5) 

6626 487  blz. 15 

07-04-1814 

Oosterling Andries H. 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Oosterling Doutzen,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Oosterling Douwe T., 206 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Oosterling Grietje Harmens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

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

9187 1787-A 

05-12-1918 

Oosterling Joeke, 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) 

8214  1027/16 
bl. 2 nr. 417 

07-10-1839 

Oosterling K. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Oosterling Taede, 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) 

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6839 6-A 
09-04-1824 

Oosterlittens, Lijst met 20  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van 
de gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824 

5711 3 

28-08-1902 

Oosterlo ….? 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) 



3581 19, 20,  

20-A 

10-06-1848 

Oosterlo L. L., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het 

Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens 

een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, 

Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van 
Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in 

deze index) enz. jaar 1848 (21) 

8047 260/4839 
02-06-1837 

Oosterlo(o)….?  Kapitein op de IJstroom, jaar 1837 

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Oosterloo ….? 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) 

7977 158-6, 39 

14-02-1837 

Oosterloo Hendrik Tjeerds te Weststellingwerf, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 

opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, 
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

8386 949/6-4 

00-00-1841 

Oosterloo L. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van 
de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd 

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

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Oosterloo L. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

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

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Oosterloo L. te Winsum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

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

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Oosterloo L. te Winsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Oosterloo L. te Winsum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 

als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

6671 4 

30-12-1817 

Oosterloo P. Diaken der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,  van ’s Lands 

wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de Ouderlingen en 

Diakenen  van de Hervormde kerk te Workum  met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn  (onderwerp o.a. 
aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Oosterloo P. L. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

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

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

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

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

6277 30-8 

09-01-1817 

Oosterloo Pier L. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 

Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

9182 285/22 
07-02-1916 

Oosterloo Sake Reinier Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

8375 708-5_9 

20-07-1841 

Oosterloo T. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van 

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

6630  1017B, 1 

22-08-1814 

Oosterloo Tjeert 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, 1 

22-08-1814 

Oosterloo Tjeert 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) 

6830 26-A 20 

20-01-1824 

Oosterloo Tjepko Dokter te Murmerwoude, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6081 381 

15-04-1822 

Oosterman K. te Hindelopen  zijne Majesteit heeft zijn verzoek van 22 Maart 1822 no. 90 Gedifficulteerd enz. jaar 1822 (1) 

6079 135 

06-02-1822 

Oosterman Klaas hij geeft met eerbied te kennen aan de Koning dat zijn beroep schipper is en gehuwd met een kind wonende te 

Hindelopen dat hij afkomstig is van Varenslieden in den jare 1812 ten tijde van het Fransche bestuur in de lotingb gevallen en hij als 
dienstplichtige matroos en vervolgens als Bootsman  in dienst gesteld en daar niet bij de ommekeer uit ontslagen is en nu met mede 

hulp van zijner familie een eigen schip zijnde een Tjalk genaamd de Vliegende Kreeft te hebben aangeschaft enz. maar hij heeft het 
ongeluk gehad in den nacht van den 12e december 1820 op het Kamperzand bij Schokland in de Zuiderzee te stranden en dat zijn 

schade enz. jaar 1822 (3) 

6708 387 e.v. 

24-12-1821 

Oosterman Klaas Hindelopen Schipper jaar 1821 

6079 203 

27-02-1822 

Oosterman Klaas Hindelopen Schipper te Hindelopen wonende betreft zijn rekeste met antwoord van de Burgemeester aan de 

Gouverneur of het in het rekest gestelde in waarheid bestaat en of hij van een zodanig goed gedrag is  schrijft de Burgemeester dat hij 

onder ransch bestuur dienstpligtig was en bij de ommeeer van zaken zijn ontslag nam is niet bekend wel dat hij als stuurman en 
matroos op een Tjalkschip gevaren heeft enz. en dat hij op 1 februari 1819 in het huwelijk is getreden  met een eenige dochter van 



een Kapitein ter zee en als enigst kind zijnde heeft de dochter de aankoop van een Tjalkschip de Vliegende Kreeft heeft plaatsgehad 

maar door stranding heeft verloren, later weer ween schip genaamd Dilligina maar ook dit schip enz. , jaar 1822 (3) 

8285 623-13 

22-06-1840 

Oosterman Niemantinga Berend loteling der nationale Militie ligting 1839 nummer 8 voorkomend op de lijst van nalatgden heeft 

thans aan zijne verpligting voldaan enz. jaar 1840 (3) 

6054 5 
03-01-1820 

Oostermeer,---- Nauta S. K.  hij is de pachter van de Herberg in het z.g.n. Schuilenburger Vallaat  onder den dorpe Oostermeer, hij 
verzoekt om voor de doorvaart van schepen het dubbele vallaats geld mag heffen zulks omdat  hij vermindering heeft van enz. enz. 

jaar 1820 (2) 

6870 12-03-1825 
7-A 

Oosterom ….? Hij wordt benoemd tot controleur der drecte belastingen in en uitgannde regten en Accijnsen te Heerenveen op de 9e 
dezer heeft hij zijn functie aanvaard jaar 1825 (1) 

6866 27-01-1825 

6-A  

Oosterom van Hendrik Jan---- Doesburgh van Willem thans controleur te Heerenveen is benoemd als Inspecteur van de belastingen  

i.p.v. de heer Siderius M. en als controleur te Heerenveen is benoemd Oosterom van Hendrik Jan laatstelijk Ritmeester bij het 

Regiment ligte Dragonders no. 4 jaar 1825 (8) 

9185 1652 

00-12-1917 

Oosterpolderzeedijken onder Holwerd----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en 

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

6395 457 
13-05-1815 

Oosterrhaven Pieter J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding 
der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen 

geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door 

hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Oosterveen H. L. te Meppel is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8386 949/27 
20-09-1841 

Oosterveen H. L. te Meppel, 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) 

8386 949/39 

20-09-1841 

Oosterveen H. L. te Meppel, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Oosterveld Cornelis 66 is zijn volgnummer en zijn woonplaats niet vermeld  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) 

6258 627-6 
21-06-1815 

Oosterveld E. de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering 

en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de 

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

9126 1043-23 

1879/1880 

Oosterveld Jochum Koenraads te Hempens Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 

1879 (3) 

9134 1081-23 
10-05-1883 

Oosterveld Jogchum Koenraads te Hempens, Hij is te Leeuwarden benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Oosterveld Luitjen Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6636  148 

5e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Oosterveld Zijger Wybes 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oosterwal ….? de weduwe te Irnsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat 

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

8356 312-6 

31-03-1841 

Oosterwal Alle Hillebrands staat vermeld in een dossier het inzenden van bewijzen van Dienst benodigd in de tweede zitting der 

Militie raden ligting 1841 wier werkelijke of gepresteerde dienst enz. jaar 1841 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Oosterwal de weduwe te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

Gehele provincie (122) 

6626 487  blz. 4  

07-04-1814 

Oosterwal Hilbrand J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. 

Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

9465 Deel 2, 86 
25-10-1856 

Oosterwal T. H. te Irnsum, Beurt en Veerdienst van Irnsum op Leeuwarden en Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)    

8375 708-5_29 
20-07-1841 

Oosterwal T. te Irnsum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Rauwer- 
       derhem  

Oosterwal T. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 

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

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

8374 694/7 

15-07-1841 

Oosterwal Tjerk Hedzers------ Deelsma Popke Joukes (de weduwe van)  Oosterwal Tjerk Hedzers . Onderwerp;  een bezwaar tegen 

de ontvanger der belastingen van Rauwerd wegens een beschrijving, wordt in genoemd de schoonzoon van Tjerk Hedzers  

Oosterwal Boer de Lolk B. jaar 1841 (5 



6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Oosterwerf A. 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)  

9921 34 

19-10-1882 

Oosterwerf Age, Agent van Politie 2e Klasse te Sneek 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) 

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6840 36-A 

22-04-1824 

Oosterwierum gem. Jorwerd---- Jorwerd, (Oosterwierum) Lijst met 90 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  

bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (6) 

6851 24-D 

17-08-1824 

Oosterwierum,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 

1824 n de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en 
Beers Jaar 1824 (3) 

6839 6-A 

09-04-1824 

Oosterwierum, Lijst met 10  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer 

van de gebouwen en de huurwaarde,(5) jaar 1824 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Oosterwijk IJsbrand Jentjes 119 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) 

6254 188-4 

23-02-1815 

Oosterwijk Jeep Wytses, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 

Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

8200 754/12, 205 
24-07-1839 

Oosterwijk S. J. Heerenveen Schipper 

8211 982/5 

24-09-1839 

Oosterwold Klaas Kornelis 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) 

6056 157 + d 
03-03-1820 

Oosterwolde een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en 
Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3) 

6046 328-36 

11-05-1819 

Oosterwolde---- Kerk van Oosterwolde wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich 

in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , 

Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Oosterwoldt Gerrit Willem Geb. Veendam, laatst gewoond hebbende te Groningen. Sergeant 15-8-1836 Overleden te Weltevreden 

(Batavia) ) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 35-v 
17-07-1839 

Oosterwoud & Lojenga (firma) 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) 

6644  804 

18-08-1815 

Oosterwoud Leffert Hendriks---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden 
Scheltinga Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum 

Klaas Jans Scheltinga,  Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 gulden 

pagt, schuld aan van  715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman,  dit stuk is ondertekend 
door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 35-v 
17-07-1839 

Oosterwoud N. & Lojenga (firma) te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive 

den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Oosterwoud P. T. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te 

Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

8359 372/14 

16-04-1841 

Oosterwoud Wiebe H. 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 

Oosterwoud Wijbe Hendriks 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) 

6293 220 

12-03-1819 

Oosterwoudt L. H. als Kerkvoogd hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van Floreenpligtigen 

van den hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum 
annexis enz. jaar 1819 (7) 

6683 2 deel 2, 12 

04-01-1819 

Oosterzee van W. L. (Dr.) te Zonnemaire wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

6671 54 deel 2,12 

22-01-1818 

Oosterzee van W. L. te Dr. te Zonnemaire  Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 

06-02-1824 

Oosterzee van W. L. te Goes, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 
06-02-1824 

Oosterzee van W. L. te Goes, 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 

6655  399 blz. 4 
29-08-1816 

Oosterzee van W. L. te Zonnemair, 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) 



6683 2 deel 2, 12 

04-01-1819 

Oosterzee van W. L. te Zonnemaire 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) 

6830 18-A 
21-01-1824 

Oosterzee,  31  personen, 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. Jaar 1824 

6867 14-02-1825 

21-A 

Oosterzee, ---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. 

Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, 

Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12) 

6867 11-02-1825 

11-A   

Oosteveen? van Hendrik Jan, Onderwerp;  hij is benoemd tot Controleur der belastingen jar 1825 (1) 

6299 586 

24-10-1821 

Oostewind Geertje Geerts  weduwe van Smink Koert Alberts, op klachten van de Grietman van Schoterland  de armvoogdij van Sint 

Johannesga en Rotsterhaule gelast is tot executie van het onderhoud van eerstgenoemd  bedragende een som van fl. 362-04-1/2 enz. 
enz. jaar 1821 (2) 

6711 248 

07-09-1822 

Oosthem een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren 

zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in 
de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6833 14-A, 4 

12-02-1824 

Oosthoek S. J. de erven 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) 

6396 587 

06-06-1815 

Oosthout P.---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de Krijgsraad staat maar een valse 

naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens  geboren te Balk en eigenlijk heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld 
in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant  Collonel Pabst E. L.  Commanderende het  Battaillon 

Infanterie no. 3  enz. ook een  brief waarin compareerden de Kapitein Muller J. A.,  1e Luitenant Oosthout P.  en benoe ter zake met 

tot de informatie Asma Johannes Harmens en  Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma 
Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles dewelke 

verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters verder een vragenlijst met 

antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8) 

6243 191-22 

06-03-1814 

Oosthuis B. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

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

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

9181 2030 

25-11-1915 

Oostindie Hermanus  te Heerenveen, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) en hij is benoemd, Jaar 1915 (10) 

9182 285/24 
07-02-1916 

Oostindie Hermanus Lemsterland Chef Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9184 292 

06-03-1917 

Oostindieen H. Veldwachter te Lemsterland, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag en dat wordt eervol 

verleend jaar 1917 (3) 

8376 728/7-c 
26-07-1841 

 Oosting (Mevrouw) te Oranjewoud,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts 
Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke 

oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 9, 

14 

Oosting ….? (de heer) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van 
de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke 

beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de 

ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in 
Vriesland (47) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oosting ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

9725 Deel 2 

02-03-1878 

Oosting ….? te Schiermonnikoog Schip de Elisabeth Jantina 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) 

6668 380 blz. 6 
04-10- 1817 

Oosting F. T. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 
op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 

schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6299 
 

416-14, 15 
10-05-1821 

Oosting Feijke Tysses vader van  Oosting Feike---- wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan 
door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (5) dossier (21) 

6299 

 

416-14 

10-05-1821 

Oosting Feike en aan deszelfs vader Oosting Feijke Tysses---- wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua 

gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21) 

6273 803-7 
17-09-1816 

Oosting Feike Thijsse Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 blz 6 

kolommen 

11-09-1815 

Oosting Feike Thijssens 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) 

6295 752-4, 8, 12-

14 

05-12-1819 

Oosting Freike Tyses---- Eyck van Wieger  voormalig Secretaris  en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente 

bestuur van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met 

december 1811 tegoed hebben  en wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij 
voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend door  Geerts Gerrit,  

Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid 

zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16) 

6833 27-A blz.13 

06-02-1824 

Oosting Geert F. 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 



8379 810-17 

18-08-1841 

Oosting in leven gehuwd met Cats Sjuwke te Leeuwarden----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. 

Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan 

Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te 

Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes 
te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Oosting J. 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) 

6070 424-21        
25-05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6648 66 blz. 4 
14-02-1816 

Oosting J. H. Mr. te Assen 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. 10 

06-02-1824 

Oosting J. H. te Assen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot 

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

dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 22 

06-02-1824 

Oosting J. H. te Assen, 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 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

9184 447 

10-04-1917 

Oosting Jan Tilbirg Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Oosting Joh. Bieruma, 577 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) 

6084 649 

09-07-1822 

Oosting Joh.’ s Bieruma te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

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

3585 91, 92 
29-01-1828 

Oosting Joh’s Bieruma, lid van de Regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden 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) 

6028 776 en  788 

06-11-1817 

Oosting Johannes Bierema 26 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het 

overlijden van Driessen Antonius   jaar 1817 (5) 

6090 42 

14-01-1823 

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

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

6093 299 
11-04-1823 

Oosting Johannes Bierema, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Oosting Johannes Bierema, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

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

6099 1016 
14-10-1823 

Oosting Johannes Bierema, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6079 182 

18-02-1822 

Oosting Johannes Biersma 31 jaar , Hij staat op een document als candidaat voor de post van rechter te Leeuwarden ( ook staan daar 

zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen   i.p.v. Wieland Thomas,   hij heeft eervol ontslag uit 

zijn post als rechter enz. jaar 1822 (2) 

6080 217 

01-03-1822 

Oosting Johannes Biersma 31 jaar , Hij staat op een document als candidaat voor de post van rechter te Leeuwarden ( ook staan daar 

zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen   i.p.v. Wieland Thomas,   hij heeft eervol ontslag uit 

zijn post als rechter enz. jaar ---1822 (2) 

6865 10-1A 
14-01-1825 

Oosting Johannes Bieruma  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6081 366 

11-04-1822 

Oosting Johannes Bieruma , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6033 243 en 247 
09-04-1818 

Oosting Johannes Bieruma 27 jaar te Leeuwarden hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger  in de Rechtbank te Leeuwarden  
i.v.m. de benoeming van Oosting Johannes Bieruma tot rechter jaar 1818 (2) 

6861 5-A 

11-12-1824 

Oosting Johannes Bieruma 33 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te 

Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (3) 

6861 6-A 
11-12-1824 

Oosting Johannes Bieruma 33 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te 
Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (8) 

6034 399 

30-05-1818 

Oosting Johannes Bieruma oud 26 jaar, hij wordt voorgedragen als candidaat voor de post van substituut officier bij den rechtbank te 

Leeuwarden i.p.v.  Eekma Idsert dier benoemd is tot Officier bij den rechtbank te Leeuwarden Mei  1818 (2) 

6035 417 
06-06-1818 

Oosting Johannes Bieruma oud 26 jaar, hij wordt voorgedragen als candidaat voor de post van substituut officier bij den rechtbank te 
Leeuwarden i.p.v.  Eekma Idsert dier benoemd is tot Officier bij den rechtbank te Leeuwarden Juni 1818 (2) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Oosting Johannes Bieruma te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn 

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

6087 950 

15-10-1822 

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

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om 

te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 
verdiende. Jaar 1822 (5) 

6839 4-A blz. 1 

06-04-1824 

Oosting Johannes Bieruma wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel 

der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  

jaar 1824 



6102 43-B 

12-01-1824 

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

Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

9182 285/23 
07-02-1916 

Oosting Lammert Huizum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9414 84- 91-93 

17-06-1902 

Oosting Lammert van beroep Cogierge Veldwachter van de Gemeente Leeuwarderadeel,  tegen de verhoging van zijn wedde bestaat 

geen bezwaar enz. enz.  met een sollicitatiebrief getekend door  hem enjz. aar 1902 (8) 

9414 94 
08-01-1902 

Oosting Lammert, hij staat vermeld op een staat van het gehele Politiepersoneel van Leeuwarderadeel allemaal Veldwachters met 
Signalement zoals  standplaats , geboortejaar, dagtekening benoeming , bezoldiging, vroegere Burgerbetrekking  enz. enz. enz.  jaar 

1902 (3) 

6101 1275 

10-12-1823 

Oosting P. J. te Makkinga, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. 

Enz. jaar 1823 (2) 

6101 1337 

23-12-1823 

Oosting Peter Joukes  ---- Beute Harmen Hendriks  te Duurswoude en Falkama de Buhr Jan Reins  te Donkerbroek zij hebben 

vergeten de verschuldigde termijnen voor hun borgtocht enz. enz.  zijnde de Ontvanger Oosting Peter Joukes  te Makkinga enz. jaar 

1823 (1) 

6833 9-A blz. 15 

09-02-1824 

Oosting Pieter Joukes te Mackinga, 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) 

6095 538 
24-06-1823   

Oosting Pieter Joukes te Makkinga ,  gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823 
(4) 

6099 1066 

31-10-1823 

Oosting Pieter Joukes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat 

houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 
kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

6100 1087 

04-11-1823 

Oosting Pieter Joukes,Controle  Gorredijk , 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) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Oosting R. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan 

ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6424 584 

02-12-1817 

Oostinga J. A. 2 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Oostinga Jan Albert 289  Haulerwijk 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) 

6406 175-1+8-9 
09-04-1816 

Oostinga Jan Annes 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) 

6276 1102-18 

18-12-1816 

Oostinga Jelle G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

6636  148 

5e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Oostinga Jouke Janns  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) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat haar zoon Meer van der Gerben Simmes 

uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april 

en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der 
Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van 

der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 31 
19-06-1840 

Oostingh  (mevr.) 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) 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

Oostingh (mevr.) 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 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) 

5711 4 
1899--1902 

Oostingh G. L. 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) 

8385 928/10 

18-09-1841 

Oostingh J. P.------ Klopma Pieter G. Veenman te Rijperkerk  zich beklagende in een handgeschreven brief met zijn handtekening  

dat de Meter taxateur van Turf Oostingh J. P.   een voor hem uitgespreide enz. enz. jaar 1841 (4) 

8364 493-12 
19-05-1841 

Oostingh J. P. Meter Taxateur van den Turf te Surhuisterveen het betreft een kwitantie wegens contributie ten behoeve van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds enz. jaar 1841 (4) 

3581 19, 20,  

20-A 
10-06-1848 

Oostingh J., Meter Taxateur van den Turf te Oosterwolde hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk 

Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad 
van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  

en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te 

bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden 
vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21) 

8280 513-7 

18-05-1840 

Oostingh Jan---- Noppert  Marten  Jacobs (wordt ook Marten Jans genoemd)  van beroep Arbeider te Nijehaske bekend bij 

procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het betreft een compleet Strafdossier waarin ook 

voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik Hermanus*  en Ried Du Arnoldus 



Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e  klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij Nieuwe Brug ten 

Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van Euverman Jan 

Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat bijgestaan door Jongstra 

Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 1840 (40) 

9126 680 

07-04-1879 

Oostingh Jan Pieter te Buitenpost------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd,  ook 

een handgeschreven sollicitatiebrief met zijn handtekening enz. enz., jaar 1879 (7) 

8386 948/12 
24-09-1841 

Oostingh P. 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) 

8380 823-9 

20-08-1841 

Oostingh P. J. te Makkinga Betreft een schadevergoeding voor de Ontvangers, Meters en Taxateurs van Turf met het vergoede 

bedrag erbij jaar 1841 (3) 

5997 307 
31-03-1815 

Oostinje Anne S. 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  162 

5997 307 
31-03-1815 

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

nummer    162 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Oostma Douwe Louwes Geb. Achtkarspelen, laatst gewoond hebbende te Achtkarspelen. Flankeur 10-1-1837 Overleden te 
Semarang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8210  958/2 211 

Bladz.  2 

17-09-1839 

Oostma J. D. te Augustinusga, 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Oostma Jan Douwes 566  Augustinusga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Oostma Joh’s Douwes 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat 

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

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6016 707 

21-11-1816 

Oostma Louw D. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden 

van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 
1816 (5) 

6028 810 

13-11-1817 

Oostma Louw D. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6087 948-6 
11-10-1827 

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

6838 7-A bijlage2 

Mannen  
huis Justitie 

26-03-1824 

Oostma Louw D., 27 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Oostma Louw D., 41 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) 

6005 938 blz. 4v 

30-11-1815 

Oostma Louw Douwes 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 

Oostma Louw Douwes 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    200 

6240 1081 

05-12-1813  

Oostma Louwe Douwes---- Sminia van H. lid der raad van de  Prefecture  enz.  Onderwerp: ene rekening voor  de kosten bij het 

arresteren en transporteren van  Oostma Louwe Douwes en Eilander Johannes Tjerks  beschuldigd van Schapen Dieverij  ook word 
genoemd de Bode de heer  Rinkema  die met zijn gevangenen reeds voor 7 uur naar enz. met gespecificeerde nota jaar 1813 (5) 

6054 1 

03-01-1820 

Oostmahorn  ---- Wellenberg P.  Hoofd Ingenieur  Onderwerp besmette aangespoelde personen afkomstig van een gestrand schip 

enz., en dat er gebruik gemaakt met worden van enz. en door hem is aangewezen  het lokaal achter de Schans te Oostmahorn  tot 

berging van de scheepsbreukelingen enz. enz. jaar 1820 (4) 

6042 53 

25-01-1819 

Oostmahorn---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke 

werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12) 

3573 1042 

18-03-1852 

Oostmahorn Onderwerp: Gaat over Oostmahorn, jaar 1852 

6418 255-B 

01-06-1817 

Oostra Albert Hendrik 301 Noordwolde 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) 

6422 473 

07-10-1817 

Oostra Albert hendriks 301 en Noordwolde 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) 

6840 36-A  

blz. 15 
22-04-1824 

Oostra D. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels 

of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 
1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, 

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



8308 1070-8 

322-364 

28-10-1840 

Oostra D. T. te Kimswerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

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

8308 2086-11 

01-11-1840 

Oostra Doeke J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

6282 737-5 

07-07-1817 

Oostra Doeke, Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 

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

van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9188 481-a 
25-04-1919 

Oostra F. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel (4) 

9190 249 

17-02-1920 

Oostra Frederik te Huizum verzoekt wegens vertrek  in een handgeschreven brief met zijn handtekening zijn ontslag als Veldwachter 

jaar 1920 (3) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Oostra Gauke Dordrecht / Rochelle Kapitein op de  Gezina (Lemsterland) , jaar 1840  

6098 935 

27-09-1823    

Oostra H. J. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op,  wegens een klacht van 

Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz.  Jaar 1823 
(4) 

6034 398 

30-05-1818 

Oostra H. Jochems te Marssum 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 

Oostra Hendrik  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 

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

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

6070 424-21        

25-05-1821 

Oostra Hendrik 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Oostra Hnedrik 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) 

6864 15-A 

13-01-1825 

Oostra J. R.   Vleeshouwer te Oosterend een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche 

Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om 
vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3) 

8201 785/9 Blz.  

2  midden 

07-05-1839 

Oostra J. R. Kapitein is met zijn schip de Goede Hoop vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Landerneau 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) 

6256 353 

13-04-1815 

Oostra Jan Piers te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn 

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

6261 900-2 

04-09-1815 

Oostra Johannis R., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie 

in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge 
aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6021 212, 1-7 

09-04-1817 

Oostra Jurjen---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de Pekel, Jong 

de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de Vrouw Elsina 

waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in 
de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en 

vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan  

gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. verder 
aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  6>> 

27-08-1839 

Oostra K. te Kimswerd 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) 

6056 211 

24-03-1820 

Oostra L. M. , Schoolonderwijzer op de school te Oosterwierum,   een  handgeschreven request  met een handtekening aan de 

Koning omdat hij zeer geringe inkomsten heeft  en een gezin met 2 kinderen heeft enz. enz.  jaar 1820 (3) 

6036 562 

30-07-1818 

Oostra L. M. Onderwijzer der Jeugd te Oosterwierum en dat zijn tractement van fl. 160.- per jaar  te weinig is om van te bestaan en 

dat zijn gezin steeds verder in de Armoede vervalt, verzoekt aan Zijne Majesteit om een Gratificatie enz. jaar 1818 (2) 

6299 

 

518 

20-06-1820 

Oostra L. M. te Oosterwierum , Onderwerp een toelage van fl. 95.= om het bekrompen bestaan van voornormde schoolonderwijzer  

op een betere voet te brengen enz. jaar 1821  (4) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Oostra L. M?. Gequal. Ontv. van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

9181 1413 

06-08-1915 

Oostra Leendert,  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) 

6037 633 
27-08-1818 

Oostra Luitjen Melis, Schoolonderwijzer te Oosterwierum een advies van de Grietman aan de Gouveneur op zijn request wegens  
verhoging Tractement, hij is een persoon met goed gedrag enz. enz. jaar 1818 (1) 

8308 1070-8 

236-278 
28-10-1840 

Oostra P. R. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

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



8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 7>> 

27-08-1839 

Oostra P. R. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8220   1137/13 

Blz. 2 

06-11-1839 

Oostra S. G. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 

van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 

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

8308 2086-14 

01-11-1840 

Oostra S. G. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier(5) 

8308 1070-8 
365-407 

28-10-1840 

Oostra S. G. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 8>> 
27-08-1839 

Oostra S. G. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

6282 737-8 

07-07-1817 

Oostra Sybren G., Zetmeyer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding 
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6864 15-A 

13-01-1825 

Oostra T. R.  Vleeshouwer te Oosterend een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche 

Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om 
vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Oostringa 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 

Oostringa 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Oostringa B. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 
03-05-1822 

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

6070 424-21        

25-05-1821 

Oostringa B. s. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Oostringa Brand S. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Oostringa Jan S.  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 

Oostringa Jan, 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) 

8364 498/10, 7 

21-05-1841 

Oostringa Marten Joh’s 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) 

3698 B-25       16-
02-1832 

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

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6247 640 

29-06-1814  

Oostrum---- , 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) 

6654  372 blz. 9 

09-08-1816 

Oostrum Berend Harmens  te Nijeberkoop “deel 2” staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme 

van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. 

(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6644  799  

nrs.104-118 
25-09-1815 

Oostrum Berend Harmens te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig 

guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte 
achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van 

Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7) 

6020 136 
03-03-1817 

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

beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

5998 398 
25-04-1815 

Oostrum H. Onderwerp zijn request betreffende de functie als  Postmeester der Paarden Postery nz.  jaar 1815 (4) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Oostrum Sybren H.  Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende 

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

8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6424 609 

10-12-1817 

Oostrum van H. 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

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



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

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

9188 481-a 

25-04-1919 

Oostrum van H. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel (4) 

9188 81 
15-01-1919 

Oostrum van Jan * Britsum Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Oostrum van Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9185 1612 
05-12 1917 

Oostrum van Sjoerd, 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) 

6840 36-A  

blz. 13 
22-04-1824 

Oostrum van T. M. Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 
info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

6282 737-3 
07-07-1817 

Oostrum van Tjitse M., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding 

van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A  
blz. 23 

22-04-1824 

Oostrum van Wessel S. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 

8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststellingwerf----- 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   

6098 856 

06-09-1823    

Ooststellingwerf, ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3  dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om 

gekadastreerd te worden  en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse  Meijer A.C.  
te beginnen 23 September s’morgens te acht uur  verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf,  Steenwijk, 

Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug   jaar 1823  (4) 

6671 54 blz. 11 
22-01-1818 

Oostterdijk J. H. te Lunteren 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) 

9725 Deel 2 

07-10-1889 

Oostveen ….? op Schiermonnikoog is Kapitein op de Echo 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 
06-02-1824 

Oostveen ….? te Krimpen aan de Lek, 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 

9725 Deel 2 
08-04-1898 

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2 

27-03-1896 

Oostveen ….? te Weststellingwerf 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 1896 (2) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 
04-01-1819 

Oostveen van J. Predikant te Nieuwerkerk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten 
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, 

Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2, 9 
22-01-1818 

Oostveen van J. Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 14 

22-01-1818 

Oostveen van J. te Nieuwerkerk aan den IJssel Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 

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

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Oostveen van J. te Nieuwerkerk aan den Yssel, 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) 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

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

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

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 10 

06-02-1824 

Oostveen van J. te Nieuwerkerk, 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 

Oostveen van J. te Nieuwerkerk, 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) 

6843 30-C 
gehuwden D 

Oostvries Jelle, 286 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 



21-05-1824 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) 

8280 526-3, 2 

21-05-1840 

Oostwold Roel Jans te Utingeradeel staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de 

Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst 
zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4) 

6838 7-A bijlage2 

Mannen  

huis Justitie 
26-03-1824 

Oostwoud Klaas R., 107 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Oostwoud Klaas R., 170 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6254 121 

04-02-1815 

Oostwoud Leffert Hendriks  te Hoornsterzwaag en Nijenhuis Hendrik Tjeerds te Nieuwehorne : ook het antwoord op hun request 

betreffende betaling  contributie voor enz. jaar 1815 (4) 

6295 558 

18-09-1819 

Oostwoud Roelof Klases als Pachter der Marktgelden  te Heerenveen over den jare 1819 ingevolge publieke  verpachting enz. enz. 

geregistreerd door de Heer Ontvanger Wieland ….?  te Heerenveen  den 18e Januari enz. enz. jaar 1819 (1) 

6267 203 

15-03-1816 

Oostwoud Roelof Klazes---- Cuncrinus Johannes Deurwaarder Executant   wonende te Heerenveen  heeft een dwangbevel 

afgegeven ten huize van Oostwoud Roelof Klazes te Heerenveen  en eenige goederen in arrest genomen voor een evt. verkoop enz. 

jaar 1816 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Oosyterwoud W. H. te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Oot Pieter Maartensz. 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) 

8280 525-A, 4 

21-05-1840 

Ooyen van Coert Jansen staat vermeld in een document dat hij  op de dat hij op 31 mei 1835 naar de staande Armee is overgegaan 

enz. jaar 1840 (1) 

6038 716 

24-09-1818 

Ooyman 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 Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Opdam Ruurd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9187 735 
07-06-1918 

Opdam Ruurd, 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) 

6387 1 

30-08-1814 

Opdijk Sake Pieters hij is met een reçu aangekomen in het depot te Kampen enz. jaar 1814 (1) 

6056 218 
27-03-1820 

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

6658 575 

25-11-1816 

Opeinde,   Reparatie of omslag over de ingezetenen Oudega, Nijega en Opeinde met de namen van 123 inwoners( gezinnen) van 

deze plaatsen en hun aanslag. Jaar 1816  (7) 

6870 15-03-1825 
24-C 

Ophof Josephus, hij is een nalatige dienstpligtige ligting 1822 en alle verdere opsporingen naar hem te willen staken omdat blijkt dat 
hij wel aan zijn verpligting heeft voldaan enz. jaar 1825 (3) 

8386 939/7 

22-09-1841 

Ophoven van H.  Makelaar ,  onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn 

Majesteit enz.,  jaar 1841 (6) 

8309 1105-2 
07-11-1840 

Ophoven van H. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en uitgegeven 
een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2) 

8361 410-2 

27-04-1841 

Ophoven van H. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de door 

o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3) 

8257  75/7 
22-01-1840 

Ophoven van H. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten effecten 
heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5) 

8364 501-5 

22-05-1841 

Ophoven van H. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met 

Binenlandse en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3) 

9182 243 

01-02-1916 

Ophuis Gerhardus Johannes te Westdorpe (zeeland) hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter 

te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1841 (6) 

5995 37 

14-01-1815 

Oploo, 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) 

8364 498/10, 11 
21-05-1841 

Opma Tiete Tjeerds staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele 
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, 

huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

8359 369-2 
16-04-1841 

Opman Hendrikje Meines het betreft de onderstand Armenvoogdij Dragten wegens voorgeschoten onderhoudskosten enz.  en het 
bedrag kan gestort worden aan Berge ten T. J. Thesaurier van de gevangenis te Groningen woonachtig in de Oude Boteringestraat te 

Groningen enz. jaar 1841 (2) 

8204 829/20, 264 
Blz. 3 

14-08-1839 

Opman Johannes Meines hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur 
Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13) 

6838 7-A bijlage1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Opman Meine J., 1 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 bijlage2 

Mannen  

huis Justitie 

26-03-1824 

Opman Meine J., 10 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Opman Meine Joh.’s Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6087 948-1 

11-10-1827 

Opman Meine 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) 

6390 7 

28-11-1814 

Oppedijk Cornelis H., 2e Luitenant, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm 

enz.,  jaar 1814 (2) 

6633 1387 

09-11-1814 

Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de Stad IJlst ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware ziekte  en de daarop gevolgde armoede van Eldering 
Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig te IJlst en zij hebben de de Maire van Workum om dat gezin 

onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit dossier een ondertekende brief van Everts E. A. (Evert Arend) Maire van 
Workum aan de Armvoogden van  IJlst en een brief ondertekend door de Adjunct Maire van Workum Brandenburgh J. enz. jaar 

1814 (6) 

6264 1180 

06-12-1815 

Oppedijk Cornelis H.----een brief geschreven door de President Burgemeester van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) aan de 

gouveneur met zijn advies, verzoekt dringend advies op de requeste van voornoemde van 14 Augustus j.l. enz. maar  dat  Oppedijk 
Cornelis H.  omdat zijn huis op de beste stand van de stad is heeft hij niets te klagen enz. enz. jaar 1815 (2) 

6629 842 

01-07-1814 

Oppedijk Cornelis Hartmans benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 

Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke 
Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.  6 
27-08-1839 

Oppedijk D. N. 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) 

6241 36 

27-01-1814 

Oppedijk de weduwe,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van 

der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong 
de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de 

Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen 

van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten 
ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? 

D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de 

weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

9185 1472 
07-11-1917 

Oppedijk Dirk Nies, 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) 

9186 374 

04-04-1918 

Oppedijk Durk Nies, 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) 

6631  1174 
22-09-1814 

Oppedijk Gerben de weduwe  te IJlst 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) 

8375 708-5_43 

20-07-1841 

Oppedijk J. te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) 

Burgemeester van IJlst 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) 

6096 672 
22-07-1823    

Oppedijk J. W. ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door 
Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van L. G. 

en Ley v.d.  jaar 1823 (2) 

8308 1070-8 

64-106 
28-10-1840 

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

gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van 
den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.12>> 

27-08-1839 

Oppedijk J. W. te IJlst 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) 

6093 341 
23-04-1823   

Oppedijk Jan Walles  ---- Groenveld Pieter Rinks wegens zijn overlijden word voorgesteld voor zijn post als zetter der belastingen te 
IJlst enz. enz Oppedijk Jan Walles  jaar 1823 (2) 

8350 175/27-6 

21-02-1841 

Oppedijk Jan Walles Rekenmeester wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie 
Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

8257  70/1, 43 

21-01-1840 

Oppedijk Jan Walles te IJlst, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de 

Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6100  1215-41 
29-11-1823 

Oppedijk Jan Wallis, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van IJlst  in 1823 die dat ook in 1824 willen 
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

8096 626/20 

260 nr.59 
28-06-1838 

Oppedijk Joh. Piers Woudsend Matroos op de Java, jaar 1838 

9188 481-d 

25-04-1919 

Oppedijk Klaas IJlst Veldwachter te IJlst (3) 

6101 1311  
16-12-1823 

Oppedijk Klaas Johannes zijn weduwe te Idzega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel 

stuks hij is verloren, jaar 1823 (10) gehele lijst is (12) 



6069 279-A 

09-04-1821 

Oppedijk Klaas Johs. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e 

Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van 

betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

6076 911 
23-11-1821 

Oppedijk Kor’s H. Diacen, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde 
Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den zeer 

bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er uit het 

hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3) 

3587 27-28 
24-04-1843 

Oppedijk L. P. Stuikken betreffende de Stoombootdienst tusswn Lemmer en Stroobos enz. jaar 1834 (21) dossier 181->>>Vriesche 
Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater tussen Lemmer en Stroobos,  Lemer en Groningen, ook naar 

Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen,  Schip de Willem I en II, Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken 

over een Proeftogt verder een hele correspondentie over diverse zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse 
requesten ook aanwezig de Reglementen en tarieflijsten jaar 1843 (181) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Oppedijk L. P. te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als 
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Oppedijk M. K. 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 

Oppedijk M. K. te Idsega 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) 

6072 566 
13-07-1821 

Oppedijk Pier J. ---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente 
Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. enz. 

jaar 1821 (4) 

6388 134 tot en met 

146 
05-10-1814 

Oppedijk Pier J. ---- 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) 

6073 659 
31-08-1821 

Oppedijk Pier J. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan 
uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

6388 134 tot en met 
146 

05-10-1814 

Oppedijk Pier Johannes---- 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) 

5672 84 
15-11-1894 

Oppedijk S?. J.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” 
krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het 

dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder 

Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met 
een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6) 

8225  1253-13,40 

10-12-1839 

Oppedijk Tjeerd Hilles te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

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

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

Friesland (86) 

6271 599-2 

15-07-1816 

Oppedijk W. J. (Walle Jans) de weduwe Jans Richtje wordt betaald voor haar leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd 

vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens 

die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  
enz. jaar 1816 (4) 

6628 739 

11-05-1814 

Oppedijk W. J. (Walle Jans)----Jans Richtje weduwe van Oppedijk W. J. (Walle Jans) Welke door het weigeren van de zogenaamde 

Vriesche verklaring in 1796  is vervallen geworden is hersteld in haar post als Ytigmeester der vaten en dientegevolge ontslagen 

Molen v.d. Reinder Sjoerds maar die alsnog weigert de instrumenten af te geven omdat hij een schriftelijk ontslag wenst voorts is de 
persoon van Spiering Sybren Johannes voormalige Tromslager oproepen enomroeper hersteld in die posten en de persoon van Boer 

Uiltje Bokkes gewezen drager aangesteld tot Bode enz. van Spiering Sybren Johannes zit een handgeschreven en getekende brief in 

het dossier, jaar 1814 (3) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Harlingen 

Oppen v. 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) 

3584 2 

22-02-1849 

Oppen van  & zoon en Foekens J. en  Robinson A. G. te Harlingen Onderwerp: scheepsdienst van Harlingen op Londen  en van 

Rotterdam op Londen enz. jaar 1849 (5) 

8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Oppen van ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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, 15 

22-05-1840 

Oppen van 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) 

3599 4812 
00-00-1865 

Oppen van J. F.  later de firma  Zeilmaker & Comp  te Harlingen verzoekende dat de vergunning voor eene Stoomsleepdienst van 
Harlingen naar de Noordzee, naar Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep gesteld ten name van hem  moet worden enz. 

jaar  1865 (8) 

3599 16 

00-00-1865 

Oppen van J. F. Harlingen---- Zeilmaker & Co. te Harlingen, Stukken betrekkelijk de stoomsleepdienst van voornoemde van 

Harlingen naar de Noordzee, Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep.  Met het schip de Magnet, Een akte opgemaakt 
door Notaris Goslings M. te Harlingen verder genoemd Oppen van J. F.,   Jaar 1865 e.v. (11) 

9725 Deel 2  

Blz.25 
00-00-1880 

Oppen van Jacobus Frederik naar Constantinopel, Min.:x Lap??? 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.32 

00-00-1881 

Oppen van Jacobus Frits naar de Middelandsche Zee,  Bataillon Mineurs en Sappeurs 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.34 
00-00-1881 

Oppen van Jacobus Frits naar New York Bataillon Mineurs en Sappeurs 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.30 

00-00-1880 

Oppen van Jacobus Frits? ,  Bataillon Mineurs en Sappeurs 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Oppen van W.  (firma Vliet van der A. jr. ) te Harlingen 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz.14 

Oppen van W. te Harlingen 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 
17-07-1839 

Oppen van W. te Harlingen 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) 

8224 1240/7 

05-12-1839 

Oppen van W. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande 

artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het 
Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3) 

8214  1027/17  

07-10-1839 

Oppen van W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3) 

8364 498/10, 4 
21-05-1841 

Oppen van Willem namens zijn vrouw staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente 
Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, 

aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6265 2 

29-12-1815 

Oppendijk Cor’n H. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de Provincie 

Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren voor 1802 werd 
er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven dan de landeigenaar 

hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den Ontvanger ook de belasting op de 

enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de belasting bevrijd te 
krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  belast enz, enz.  terwijl  ook 

op brood en turf voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven  daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 

personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. wij  verwachten van U en Bidden en 
Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 
17-07-1839 

Oppendijk K. H. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 
1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6711 248 blz. 4 

07-09-1822 

Oppendijk Klaas Johannes te Idzega 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) 

8364 498/10, 10 

21-05-1841 

Oppenhuijzen Pieter G. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Oppenhuis Herre,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 42 
07-01-1915 

Oppenhuis Herre,  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 264 

06-02-1915 

Oppenhuis Jelte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 7 
17-07-1839 

Oppenhuis M. H. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Oppenhuis M. H. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6048 448, 1-7, 

11, 16, 17, 31 

06-07-1819 

Oppenhuis Pieter Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente 

Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30) 

8280  517-11, 44  
19-05-1840 

Oppenhuis S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 
den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 

beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-
1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9185 1472 

07-11-1917 

Oppenhuis Willem, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6867 08-02-1825 
28-A 

Oppenhuizen ---- Docters van Leeuwen A. H. Overstroming te Oppenhuizen in den nacht van 3 op 4 Februari en de hoge waterstand 
enz. jaar 1825 (3) 

9190 535 

26-04-1920 

Oppenhuizen J. Veldwachter te Tietjerk   een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te 

Tietjerk jaar 1920 (3) 

9182 285/36 
07-02-1916 

Oppenhuizen Jan Veldwachter Tietjerk Met Signalement, jaar 1916 

6867 08-02-1825 

24-A 

Oppenhuizen---- Sneek: Overstroming een brief aan de Gouveneur van Burgemeester Vlink I. (Izaak) ook  Y. (Yzaak)van Sneek 

betreffende de overstroming met uitleg wat is overstroomd in Sneek dat het water hier tot eenen nooit gekende hoogte geklommen is 

en Zaterdag avond begon en alles rond de stad was overstroomd zover men kon zien en het over de deuren van de zijl aan de 
Oosterpoort enz. enz. en om de bewoners van Oppenhuizen te helpen hebben wij enige schepen enz. enz.  jaar 1825 (3) 

9180 818 

05-05-1915 

Oppenhuizen W. in leven gehuwd met Veldstra Albertje,  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) 

6414 27 

15-01-1817 

Oppens 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) 

3584 6 t/m 56 
31-10-1848 

Oppens zonen ----  Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op Londen 
onder directie van Robinson A. G. te Londen- verzoeke ook te mogen  laden aan het Nieuwe Diep, ook varende van Geertruidenberg 

op Rotterdam, ook met levend vee, aanwezig een tarief en vrachtgelden lijst enz. en nog heel veel correspondentie over andere zaken 

, jaar  1847/1848 (170) 

3584 93 t/m 96 

31-03-1846 

Oppens zonen ---- Robinson A. G. te Londen,  voor zekere bepalingen concessie wordt verleend tot het daarstellen eener stoomboot 

dienst tussen Londen en Harlingen enz. maar kennis te geven van de concessie aan Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe ook de Sint 

Petersburger Stoomboot My.  enz. jaar 1846 (21) 

3584 74 t/m 81 
08-09-1846 

Oppens zonen ---- Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op Londen 
onder directie van Robinson A. G. te Londen wordt ook vermeld Moens Simon Bernelot. Onderwerp; de gegeven concessie maar 

nog geen reglement enz. jaar 1846 (30) 

3584 82 
20-05-1846 

Oppens zonen---- Draak den D.  Veehandelaar te Schiedam wonende , handelende onder de firma van Pool en Comp. daarbij zich 
beklagende over de belemmering welke door den Commissaris van Police der Stad Harlingen wordt toegebragt in de dienst van het 

stoomschip Loch Rijan enz. enz. en Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen en  Moens Simon Bernelot  enz.jaar 

1846 (4) 

5995 37 
14-01-1815 

Opper-Andel, 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) 

3699 A-39 
15-02-1834 

Oppers Egbert Lensen onecht kind van Oppers Zwaantje Egberts , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Oppers Egbert Lensen onecht kind van Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de 
Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Oppers Egbert Lensen onecht kind van Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de 

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



3698 B-39 

18-02-1832 

Oppers Egbert Lensen onechte zoon van Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven 

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

kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

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

3698 B-39 

18-02-1832 

Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

3699 A-39 

15-02-1834 

Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3700 39-B 
04-02-1836 

Oppers Zwaantje Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

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

8368  567/3 
00-00-1841 

Oppersma Jan Egberts Armvoogd  en boer te Langezwaag ----Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de 
betrekkingen van Dolstra , Aaltje Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs.  Oppersma Jan Egberts Armvoogd  en boer te 

Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes,  14 Juni 

1841 (10) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Oppersma R. C.  (R. E.?) 47 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Oppersma Thijs E. 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  155 

5997 307 
31-03-1815 

Oppersma Thijs Egb. 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    155 

5985 167 

04-03-1814 

Oppersma Tjisse Egberts----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen 

in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop 
genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4) 

9184 27 

08-01-1917 

Oppewal Dieuwke vrouw van Fokkens Age, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

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

6632 1276  

1e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Opsigter Hans, 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) 

6417 216 

21-05-1817 

Opstal van Lt. Col. Chef van het 1e bat. enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Henders Jan 

geboren te Nijkerk bij Ulrum geloot hebbende te Winsum District onder de dam bij indeeling was hij reeds gedeserteerd  enz. jaar 
1817 (1) 

6407 190 

29-04-1816 

Opstall ….? ---- Bentinck W. Gouverneur van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat bijgaande missive door de Luitenant Colonel Opstall enz. jaar 1816 (2) 

6417 211 
15-05-1817 

Opstall van---- Bergsma Auke D. 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  
Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken 

zijn  enz. jaar 1841 (6) 

6418 248-D  

09-06-1817 

Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen 

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

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

6397 670 
15-06-1815 

Opstall van, Majoor bij de Artillerie 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) 

6071 516 

27-06-1821 

Opsterland---- 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) 

8386 951/7 

25-09-1841 

Opsterland---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing 

in de kerken jaar 1841(1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Opsterland----- 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   

9184 765 

00-06-1917 

Opsterland Verordening ter voorziening tegen en bij brand in de gemeente Opsterland jaar 1917 (13) 

8197  687-1 
06-07-1839 

Opsterland, brief met 32  Handrekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen. Jaar 1839 (4) 

9184 319 

14-03-1917 

Opsterland, een betoging van ca. 200 arbeiders uit de dorpen dezer gemeente om meer Vet, Brood, Spek en Aardappelen te krijgen 

enz. jaar 1917 (4) 

6092 258 
28-03-1823 

Opsterland, Verveening Provinciale bepalingen  en Voorzorgen met 18 artikelen onder welke kracht enz.  de verveeningen in de 
gemeente  Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde,  Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf  jaar 1823 (15) 



9186 385 

03-04-1918 

Opsterland; een demonstratie van 500 tot 600 personen  veenarbeiders en vrouwen voor het gemeetehuis van Beets en Tijnje en de 

demonstranten willen meer eten (de burgemeester verklaarde daar niet aan kunnen voldoen omdat een lading spek nog niet was 

gearriveerd) de menigte nam en dreigende houding aan  en de vrouwen waren het meest opruiend, de  burgemeester  liet 2 vrouwen 

hun verhaal doen en ook zij eiste Spek, Aardappeen, Brood en Kleren,  enz. jaar 1918 (2) 

6084 646 

09-07-1822 

Opten Noord J. C. H. 3e commies aan het postkantoor Leeuwarden wegens zijn overlijden is deze post vacant geworden Jaar 1822 

(2) 

6250 968 

14-10-1814 

Opzigter  Hans, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld 

op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele 
dossier 8 ) 

6623 207 

31-10-1813 

Opzigter Hans staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe 

Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat 
wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

6623 60 

31-12-1813 

Opzigter Hans, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de 

nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over 
het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6020 178 

24-03-1817 

Orang Louis Charles staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie 

der verenigde regten te Sneek 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) 

6622 2081 

07-12-1813 

Oranje Nassau Willem Frederik Prince van Souverein Vorst der Verenigde Nederlanden enz. 3 aanplakbiljetten met als onderwerp: 

o.a. Monoplie van de Tabak zoals gedurende de Fransche overheersing heeft bestaan voor altoos is afgeschaft en dat de 

Manufacturen van de Tabak te Amsterdam en te Rotterdam, dadelijk na de afkondiging enz. jaar 1813 (10) 

6622 2094 
15-12-1813 

Oranje Nassau Willem Frederik Prince van Souverein Vorst der Verenigde Nederlanden enz. 3 aanplakbiljetten met als onderwerp: 
o.a. verandering van departementen en Correctionele Regtbank en vonnissen enz.  enz. jaar 1813 (5) 

6622 2051 

02-12-1813 

Oranje Willem Frederik Bij de Gratie God’s Prince van Orange en Nassau, Waarde landgenoten nee ene scheiding van negentien 

jaren enz. ben ik in uw midden teruggeroepen enz een groot aanplakbiljet jaar 1813 (7) 

9191 1194 
22-09-1920 

Oranjewoud gem Schoterland een vergunning tot het dempen van een sloot voor  een uitgang/toegangsweg naar  naar de Nieuwe 
Begraafplaats Heerenveen  bij het voetpad naar Oranjewoud ook een getekende kaart (Blauwdruk) met de situatie jaar 1920 (17) 

9725 Deel 2 

09-03-1876 

Ordemolen B. Lemsterland Kapitein op de Celebes komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Orden van W. te Oostzaandam Ouderling Classis van Haarlem 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 2,10 

22-01-1818 

Orden van W. te Oostzaandam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in een 

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

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

6864 26-3-C 
07-01-1825 

Oreel Tjerk is bij west Indische Troepen in Suriname soldaat  bij het 23e bataillon in Oost Indie jaar 1825 (1) 

6391 15 

24-12-1814 

Orie N.  Commandant van het Friesche Detachement---- Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad 

en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den 

dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van  1813 en dat hij  als Fourier 
Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was 

getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en Orie N.  jaar 1814 (8) 

6401 
 

870 
11-11-1815 

Orie N.  hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor 

het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6386 118        11-

08-1814 

Orie N. bij de staf,hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld 

bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2) 

6388 100-102           

20-10-1814 

Orie N.---- Boomsma Jetze B. , Koopman te Harlingen ondertekend een request dat hij heeft bewijs getekend door Tjallingii P. Z. en 

de voormalige commandant Orie N. dat hij in de Nationale Garde heeft gediend als Supplee voor Werff van der Douwe Gosses bij 

de Blokkade van Delfzijl en zig als een braaf man heeft gedragen en dat hij nu als schutter in de Stedelijke Schutterij van 
Leeuwarden enz. jaar 1814 (5) 

6386 129 en 130       

04-08-1814                         

Orie N.---- Faber J. Schoonlingen Orie N. en Germeraad H. Mr. Schoenmakers te Leeuwarden Onderwerp dat hun schoenen niet 

goed zouden zijn:  zij verklaren dat de schoenen die zij hebben gemaakt hebben laten zien aan de Heer Commissaris en dat deze het 

bovenleder volmaakt goed vond en dat enz. enz. ook willen zij dit onder ede bevestigen, jaar 1814 (3) 

6395 505 

21-05-1815 

Orie N. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding 

van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Orie N. 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) 

6413 17-13+20 

31-12-1816 
16-01-1817 

Orie N. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het 
behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl 

Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  

(11) dossier (19) 

6396 619F 

23-06-1815 

Orie N. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 

(3)  

6401 
 

857 
10-10-1815 

Orie N. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en 

verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9) 



6389 34 

02-11-1814 

Orie N., ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , 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 commando van 
de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., Schaap L.T., Schellema 

J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5) 

6404  58-2 
02-02-1816 

Orie Nicolaas staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de 
Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

6383 67 

02-04-1814 

Ories (Vries?) de Bareld Jans, 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) 

6399 803 

26-09-1815 

Orij Nicolaas---- Overveldt vasn 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) 

6423 541D 
17-10-1817 

Orre Jan Jans Kapitein op het Schip de Vrouw Anke 24 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman 
van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 

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

8376 7441/5-10 
30-07-1841 

Orre Klaas Jans Kapitein op de Twee Gebroeders, jaar 1841 (4) 

6423 541D 

17-10-1817 

Orre Teunis Jans Kapitein op het Schip Vrouw Gesijna 1 +  6 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. 

Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst 

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

6423 541D 

17-10-1817 

Orres Jan Jans Kapitein op het Schip de Vrouw Anke 27  is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman 

van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 

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

6040 837 
17-11-1818 

Orsoy van Hillegonda Josina, 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 te Haarlem de heer Schmidt J. 

H.,  jaar 1818 (3) 

8224 1240/7 

05-12-1839 

Ortner ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t 

Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen 
Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3) 

6299 

 

460, 479  

25-08-1821 

Ortt ….?---- Valk ….? Officier en Inspecteur der Maritime gebouwen , wordt ook in genoemd Kapitein ter Zee Ortt ….? Belast met 

het opzigt over het Loodswezen enz. Onderwerp: het afstaan van de Toren  in de Stad Stavoren enz. jaar 1821 (4) 

5988 463 
14-06-1814 

Ortt H  J. Luitenant Collonel als gechargeerd met de Inspectie enz. enz. om de vereischte bepotingen van Helm en Rijswerk op 
Terschelling te doen bewerkstelligen enz. jaar 1814 (7) 

6718 261 

00-00-1823 
 

Ortt, H. J.,  Visserij,   Publicatie het vissen op oesters met ijzeren kor-beugels in de scheepsvaarwaters en betonningen enz.  wordt 

verboden 1823 (3) wordt in enoemd de kapitein ter zee H. J. Ortt 

6005 938 blz. 4 

30-11-1815 

Orzee Jan 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 

Orzee Jan Jacobs 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  25 

6425 37 
20-01-1818 

Os Auke Johannes in Gaasterland in dienst getreden hij staat vermeld op een Nominative Staat van Manschappen met 9 kolommen 
informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door Overlijden, Desertie of andere omstandgheden op de 1e januari 1818 bij de 

onderstaande Militie Korpsen werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend door de Commissaris Generaal van Oorlog  aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6) 

9182 734 
27-04-1916 

Os den G. te Sneek, 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) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Os Fredrik Hendriks moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 
daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. 

enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6634  1525 

08-12-1814 

Os Fredrik Hendriks, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 

betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Os Fredrik Hendriks, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en 

nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het 
bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Os Jan Johannes 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 

Os Jan Johannes te Gaasterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 

met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 

1825 (5)  (dossier13) 

6869 02-03-1825 

26-C   

Os Johannes, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de ligting 

van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4) 

8373 678/11 

12-07-1841 

Os---- 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) 



8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Os van D. 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) 

8352 224/4 

00-00-1841 

Os van der W.,  Brandspuit Beschrijving en tekening van eene verbeterde Aanjager of zuig en perspomp BRANDSPUIT door W. 

van der Os Brandspuit fabrkant te Vlissingen  jaar 1841 (22) 

8376 

 

740/11 

29-07-1841 

Os van F. G.---- Plukker E. weduwe van Os van F. G.  een handgeschreven brief met haar handtekening  (zij tekend met E. Plukker 

wedue Hendrik van Os.verzoekt bijstand   wegens armoedige omstandigheden en de beslissing  enz. enz. jaar 1841 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Os van G. 35 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Os van Gerardus 566 Oudega 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) 

8376 

 

740/11 

29-07-1841 

Os van Hendrik---- Plukker E. weduwe van Os van F. G.  een handgeschreven brief met haar handtekening  (zij tekend met E. 

Plukker wedue Hendrik van Os.verzoekt bijstand   wegens armoedige omstandigheden en de beslissing  enz. enz. jaar 1841 (3) 

6100 1104                              

08-11-1823    

Os van J.  Opzichter bij de Korenmolen te Rottevalle hij verzoekt om pensioen en hem wordt dat toegestaan met fl. 25.= per jaar 

enza. enz. jaar 1823 (2) 

5666 1 

21-01-1886 

Os van J. Harlingen Schipper, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 

Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 akte 2 

00-00-1886 

Os van J.---- Smit Th. H. en Os van J. zij berichten dat zij ene Jaagschuitdienst hebben geopend van Harlingen op Franeker langs de 

Trekvaart enz. met vertrektijden en de tarieven   jaar 1886 (3) 

6096 628 

10-07-1823    

Os van Jacobus wonende in de Rottevalle . Onderwerp: en request  laatstelijk Opzigter bij de Korenmolen te Rottevallehij verzoekt 

om met pensioen te mogen gaan om zijn zeer hoge leeftijd en  een gebrekkig lichaam enz. enz. en wordt ingeschreven met een 
jaarlijks pensioen van 49 gulden als gewezen Commies ter Recherge jaar 1823 (4) 

6830 18-A blz. 8 

21-01-1824 

Os van Mareike te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6078 95-29 

25-01-1822 

Os van Wiebren Doedes  ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Balk enz. enz. 

jaar 1822 (3) 

6251 1078 

30-11-1814 

Os van Wiebren Doedes te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 

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

6389 6 

27-10-1814 

Os van Wiebren Doedes, 1e Luitenant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm arr. Sneek 

enz. jaar 1814 (2) 

6271 586-8 

01-07-1816 

Os van Wijbren Doedes 15 guldens 19 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  

Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog 

ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Os van Wijbren Doedes 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) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Os van Wijbren Doedes 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) 

6100  1215-28 

29-11-1823 

Os van Wybren Doedes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk  in 1823 die dat ook in 1824 

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

6284 1099 blz. 3   
31-10-1817 

Os van Wybren Doedes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk 
en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het 

bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Os, van Jan Geb. Thiel, laatst gewoond hebbende te Westerbeek Slot. Fuselier 18-11-1836 Overleden te Fort de Kock,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Osch van Melis Cornelis 324 is zijn volgnummer en Schoonhoven 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) 

8362 450-25 
08-05-1841 

Osenbruggen van Jacobus Jan, Lancier regiment lanciers no. 10 * 01-01-1819 Lienden,  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) 

6260 811 

08-08-1815 

Osenga Anne D.---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de Gouveneur 

mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de Ontvanger der 
Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

6073 659 

31-08-1821 

Osenga Anne D. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan 

uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

6418 248-C 1e bat  

8e  blz. Nom. 

Staat 

Osenga J. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon 

en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 



09-06-1817 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) 

6039 736 

05-10-1818 

Osenga Pieter Wiebeswelke Schipper volgens informatie woonachtig is te IJlst maar thans zijn schip naar Holland is hij heeft een 

ordonnantie nog niet getekend, maar zal misschien eerlang wel eens te Akkrum komen enz. jaar 1818 (1) 

8220   1137/9  
blz. 2 

06-11-1839 

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

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

6255 232-7 
02-03-1815 

Osenga Tjerk Lammerts Scheepsjager voor het leeveren van drie paarden voor de Militairen, Wordt vermeld op een document van 
verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16) 

6251 1090 

14-11-1814 

Osinga  ….? Voorletters verbleekt,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen 

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

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

geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil 
ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

3575 4 
18-11-1878 

Osinga  Jan A. (de weduwe van) Eigenaar van het veer van St. Jacobiparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge 
resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de 

eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

3622 K, 6 

13-02-1875 
L, 1, 5, 16 

28-01-1876 

Osinga (Ozinga) Sietse pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de Dokkumer Grootdiep in den Buitendijksterweg 

Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz  met als borg Spoelstra Sikke R. Onderwerp;  de invordering van de 
Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875-1876 (8) 

9182 44 / 612 
30-12-1915 

Osinga A. A. Kerkbestuurder van de Nederduits Hervormde Kerk te Jutrijp hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met 
zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 

bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 
toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

9183 1776 

12-12-1916 

Osinga A. A. te Jutrijp, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op 

zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend  te Oppenhuizen, sectie  enz. enz.   met een tekening (Blauwdruk) van de 

situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar   1916 (10) 

6408 316 

15-08-1816 

Osinga A. H. Lt. Adjunct bij het 5e bat. Schutterii een ondertekende brief van de schout der Gemeente Menaam (Handtekening  

onleesbaar) aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Osinga  28 augustus 1790 te 

Menaldum is geboren en altijd tot dusverre van een onberispelijk gedrag  en altijd ijver enz.  jaar 1816 (1) 

6395 459 
11-05-1815 

Osinga A. H. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen ondertekend 
betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te 

voete enz. jaar 1815 (2) 

3701 5-C 
06-02-1839 

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

wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

3701 1-C, blz. 1 
01-03-1839 

Osinga Akke Ybs te Barradeel, 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) 

6070 

 

405 

18-05-1821 

Osinga Anne Douwes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den 

jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 
14.250,00, jaar 1821 (2) 

6069 279-A 

09-04-1821 

Osinga Anne Douwes, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e 

Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van 
betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Osinga Anne Klases, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

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

ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6303 526 + 526a 

01-11-1823 

Osinga Arie , een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde deelt mede dat voornoemde nog door geboorte 

nog door enz. enz. hij heeft dus een verkeerde naam opgegeven enz.  een andere brief van de Gouveneur der Provincie Utrecht deelt 

mede dat  Osinga Arie  op den 25e Januari 1823 is overleden, jaar 1823 (2) 

6303 465 

08-08-1823 

Osinga Arie te Koudum  is volgens opgave van de Burgemeesteren van Utrecht zijn domicilie van onderstand hebbende enz. enz. als 

bedelend buiten de woonplaats zijner gemeente naar de kolonie Ommerschans is gevoerd enz. jaar 1823 (2) 

6413 19 

06-01-1817 

Osinga Arjen Hendriks ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij op 13 juli 1815  ter verdediging des 

Vaderlands als Vrijwilliger enz.  en dat op zijn request aan de Koning gunstig enz. en dat hij spoedig als 2e Luitenant enz. jaar 1817 
(2) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Osinga Arjen Hendriks 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) 

6830 20-C 

16-01-1824 

Osinga Arjen Hendriks staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, 

bij welke Schutterij en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8) 

6401 

 

859-1+3 

10-10-1815 

Osinga Arjen Hendriks staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf 

Officieren voor 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 (2) Dossier (15)  

6077 1013+1037 

18-12-1821 

Osinga Arjen Jans---- Osinga J. A. het betreft de perceptie van Menaldum van voornoemde die door zijn overlijden vacerende is 

samen te laten gaan met Berlikum en dien Ontvanger de heer Dijkstra H. W. te Berlikum de controleur der belastingen is samen met 



Osinga Arjen Jans als mede erfgenaam naar Dijkstra gegaan om de administratie over te gevenb en te controleren  enz. jaar 1821 

(13) 

6861 7-A 

10-12-1824 

Osinga Arjen Jans, 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Osinga Attje Klases, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending 

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

9181 1805 

09-10-1915 

Osinga Auke verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een 

vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Osinga D. W. te Menaldum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Osinga D. 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) 

3701 5-C 
06-02-1839 

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

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

(10) 

3701 1-C, blz. 1 
01-03-1839 

Osinga Dieuwke Ybs te Barradeel, 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) 

9187 890 
04-07-1918 

Osinga Dirk gehuwd met Westra Jouke,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

3701 5-C 

06-02-1839 

Osinga Dirk Ybs , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

3701 1-C, blz. 1 

01-03-1839 

Osinga Dirk Ybs te Barradeel, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 9-v 
17-07-1839 

Osinga Doekele W. te Beetgum 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) 

8379 815-20 blz 25 

19-08-1841 

Osinga Doekele Wopkes te Dronrijp, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook 

komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3) 

6853 28-A 
02-09-1824 

Osinga F. F? Brouwer te Dokkum  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van 
gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Osinga F. te Dockum als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

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

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

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Osinga F. te Dockum 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Osinga F. te Dockum staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Dantuma-        

            deel  

Osinga F. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Osinga F. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

6077 1018 
19-12-1821 

Osinga Feike Jans er is gebleken dat een ½ pondemate  aan hem toebehorende bouwland of tuin liggende onder Anjum niet in het 
releve der landerijen beschreven is enz. jaar 1821 (1) 

7982 244, 234/22           

en 135 
07-03-1837 

Osinga Foeke Sneek Schipper, jaar 1837 

8377 774/1 

07-08-1841 

Osinga Fokke, Brander te Dokkum een  handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp; Lekkage aan een fust, en verloren 

gegaan 280 kan, direct een ambtenaar van de accijns gewaarschuwd, maar  enz. verder een verklaring van de een  handgeschreven 

brief met zijn handtekening van, Hout Johannes Stadsbouwmeester en  Raadsma Jan Gerhardus Timmerman beide te Dokkum die 
verklaarden dat  enz. enz. jaar 1841  (2) 



9186 146 

06-02-1918 

Osinga Fokke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

9414 130-132 

29-09-1909 

Osinga G. te Giekerk Onbezoldigd Veldwachter aldaar nevens zijn functie bekleed , die van Koster en Doodgraver enz enz. tevens 

een handgeschreven brief met zijn handtekening  jaar 1915 (4) 

9181 1709 
27-09-1915 

Osinga Gerben 35 jaar wonende te Giekerk, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van 
Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

9189 1400 

28-11-1919 

Osinga Gerben Giekerk Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel (2) 

9182 285/36 
07-02-1916 

Osinga Gerben Veldwachter Giekerk Met Signalement, jaar 1916 

9190 595 

08-05-1920 

Osinga Gerben zijn benoeming als Veldwachter te Gieke,  jaar 1920 (5) 

9182 532 
23-03-1916 

Osinga Gerben, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 
Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

6281 476-5 

10-04-1817   

Osinga gewezen ontvanger van verponding van het Arrondisement Menaldumadeel schrijft en ondertekend  een brief   aan Huber J. 

L. voormalig Baljuw van het District Menaldumadeel dat de betaling is geschied enz.  jaar 1817 (5) dossier (16) 

8224 1229-8, 7 

02-12-1839 

Osinga Hendrik Johannes te Menaldumadeel Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die 

ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

6047 379 

03-06-1819 

Osinga J. 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 

Osinga 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Osinga J. 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) , 
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) 

6077 1013+1037 
18-12-1821 

Osinga J. A. het betreft de perceptie van Menaldum van voornoemde die door zijn overlijden vacerende is samen te laten gaan met 
Berlikum en dien Ontvanger de heer Dijkstra H. W. te Berlikum de controleur der belastingen is samen met Osinga Arjen Jans als 

mede erfgenaam naar Dijkstra gegaan om de administratie over te gevenb en te controleren  enz. jaar 1821 (13) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Osinga J. 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) 

6631  1076 

02-09-1814 

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

6626 563 
23-04-1814 

Osinga J. A. Lid van de Raad der Gemeente Menaam (Menaldum) schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissarissen 
van het Departement Vriesland dat hem zal worden opgedragen de functie van Schout aldaar als gesubstitueerde van den heer 

Schwartzenberg ….? Maar door mijn Grijze Ouderdom enz. maar dat ten spoedigste de heer Meulen van der Auke Douwes 

benoemd zal worden enz. jaar 1814 (1) 

6626 563 

23-04-1814 

Osinga J. A. Lid van de Raad der Gemeente Menaam (Menaldum) schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissarissen 

van het Departement Vriesland dat hem zal worden opgedragen de functie van Schout aldaar als gesubstitueerde van den heer 

Schwartzenberg ….? Maar door mijn Grijze Ouderdom enz. maar dat ten spoedigste de heer Meulen van der Auke Douwes 
benoemd zal worden enz. jaar 1814 (1) 

6255 272 

18-03-1815 

Osinga J. A. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de oude 

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

6084 690 
20-07-1822 

Osinga J. A.---- Sippama van Willem Rein  bevorens controleur de belastingen  wordt benoemd tot ontvanger der belastingen te 
Menaldum i.p.v. de heer Osinga J. A. welke is overleden enz. enz. met een tractement sjaars van fl. 400 enz.  ook wordt er gesproken 

over een jaarlijks pensioen van fl. 939.= enz. jaar 1822 (3) 

8386 949/6 
25-09-1841 

Osinga J. A. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en 
Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

6246 

 

  

548 

25-06 -1814 

  

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) 

6072 581 

17-07-1821 

Osinga J. A. te Menaldum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Osinga J. A. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand 

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

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

Gehele provincie (122) 

6034 398 
30-05-1818 

Osinga J. 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) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Osinga J. D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 
Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Osinga J. Jans 362 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 949/25 
20-09-1841 

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

(3) 

6068 239 

27-03-1821 

Osinga J. S.,   Staat vermeld als zetter met zijn handtekening  op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding 

van soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 



5988 478 

17-06-1814 

Osinga J. S.,  Koopmans D. H.,  Koopal S. A. en Dijkstra J. L. zij ondertekenen een brief als Zetters in de Gemeente Menaam dat zij 

de leggers van de Dienstboden en van het Paarden en Plaisantgeld niet hebben vertekend om de volgende reden enz. jaar 1814 (2) 

6856 19-A 

13-10-1824 

Osinga J. Schoenmaker te Lekkum een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim aangifte van zijn werklieden 

in het patentrecht jaar 1824 (2) 

6838 7-A bijl. 2 
Mannen  

huis Justitie 

26-03-1824 

Osinga Jacob L., 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) 

6838 7-A bijlage1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Osinga Jacob L., 273 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) 

3622 M.  
stuk 5 en 6 

15-02-1877 

Osinga Jacob---- Osinga Sietse te Tietjerk is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven 
wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de 

Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Ozinga Jacob en Spoelstra Sikke R. aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de 

tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (12) 

6047 379 
03-06-1819 

Osinga Jan A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 
(3) 

6082 453 

03-05-1822 

Osinga Jan 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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Osinga Jan A. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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

5996 151-a, 1e rij  
20-02-1815 

Osinga Jan Arjens hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van 
Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Osinga 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Osinga Jan Arjens, 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 

Osinga Jan Arjens, 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 

Osinga Jan Arjens, 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) 

6076 915 + 924 

24-11-1821 

Osinga Jan Arjens†---- Dijkstra H. W. Ontvanger der Directe Belastingen te Berlikum verzoekt om de post van de overleden Osinga 

Jan Arjens van Percepteur van de Gemeente Menaldum die is komen te Vaceeren met zijn Perceptie mag worden gecombineerd, 
tevens het antwoord, enz. jaar 1821 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Osinga Jan Arjrns te Menaldum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6380 13 nr. 71 
29-01-1814 

Osinga Jan Iebes te Tjerkwerd, 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Osinga Jan IJ. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding 

van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6380 13 Lijst 1 
29-01-1814 

Osinga Jan Jebes te Tjerkwerd, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6271 574-3 

06-07-1816 

Osinga Jan Tjerks de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het 
Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Osinga Jan Yebes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward 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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Osinga 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) 

8384 916/9 

16-09-1841 

Osinga Jelle Jacobs Hij komt voor op de staat van Militairen die door lichaamsgebreken ongeschikt zijn verklaard . jaar 1841 (5) 

6072 585 

19-07-1821 

Osinga Jhannes Sjoerds  Cum. Soc.  Gereclameerd hebbende over de onevenredige aanslag hunne landerijen gelegen te Menaldum 

in de Gronbelasting ez. enz.  en hebben tot taxateur benoemd  Dijkstra Jacob Lammets te Menaldum enz. enz. jaar 1821 (1) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Osinga Joh’s Sjoerds 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) 

6075 820 

27-10-1821 

Osinga Johannes Arjens  Ontvager te Menaldum zijn zoon heeft bericht dat zijn vader ziek is en heeft vertoont een verklaring van de 

geneesheer Vitringa Coulon  en er wordt voorgesteld om Dijkstra H. W. 
Ontvanger te Berlikum  om deze functie tijdelijk waar te nemen enz. jaar 1821 (1)  

6047 379 

03-06-1819 

Osinga Johannes S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6089 1194 blz. 13     
23-12-1822 

Osinga Johannes Sjoerds te Menaldum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 
vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 



6100  1215-10v 

29-11-1823 

Osinga Johannes Sjoerds,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Beetgum in 1823 die dat ook in 1824 

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

6702 104 

06-04-1821 

Osinga Jouke Sytses Oldeboorn Schippersknecht een der redders 3 April verongelukt Oldeboorn jaar 1821 

6404  83 
17-02-1816 

Osinga Junior F?. K. lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij  hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie paarden  

ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2) 

9187 1475 
05-10-1918 

Osinga Jurjen, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

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

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

8280 517-11, 13 
19-05-1840 

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

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, 

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

6274 902 

20-03-1816  

Osinga K. J?. junior Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland 

bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

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

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

6068 239 

27-03-1821 

Osinga K. K. , Staat vermeld als A|ssesor  met zijn handtekening  op een document van Landeigenaren  te Menaldum met 

vermelding van soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6255 272 

18-03-1815 

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

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

6070 424-21        

25-05-1821 

Osinga K. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

Osinga K. Senior, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 
de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Osinga K. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

3701 6-D 

03-02-1842 

Osinga Klaas Annes x Dijkstra Antje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 

in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Osinga Klaas Annes x Hoekstra Lieuwkje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 

in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Osinga Klaas 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 

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

6034 398 

30-05-1818 

Osinga Klaas K. te Menaldum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

8359 377/28, 11 

19-04-1841 

Osinga Klaas Klases wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen 

en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het 
Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6089 1194 blz. 13     

23-12-1822 

Osinga Klaas Klazes te Berlikum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

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

8359 377/28, 4 
19-04-1841 

Osinga Klaas Klazes 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) 

6100 1173 
22-11-1823 

Osinga Klaas Klazes,  Onderwerp: Eigendoms overgangen  van 26 ¾  pondematen (1 pondemaat is 36 ¾ are) door 4 eigenaren en de 
beschrijvingen daarover  enz. enz. jaar 1823 (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Osinga Klaas Klazes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6100  1215-10v 
29-11-1823 

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

6082 453 

03-05-1822 

Osinga Klaas R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6070 424-21        
25-05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

Osinga Klaas, 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) 

6255 272 

18-03-1815 

Osinga L. A. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de oude 

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

6395 457 
13-05-1815 

Osinga Lolle J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der 
kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen 

geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door 

hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 



6047 379 

03-06-1819 

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

(3) 

6082 453 

03-05-1822 

Osinga Louw 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 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Osinga Louw 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Osinga Louw Arjens, 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) 

6287 131 

09-02-1818 

Osinga M. L. te Strobos hij wordt vermeld op de staat van kwitantien welke tegens art. 30 van het reglement op het Provinciaal 

Gemaal door de heer onder vermelde ontvangers te onregt zijn afgegeven enz. jaar 1818 (3) 

8375 708-5_9 
20-07-1841 

Osinga M. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van 
Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze 

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

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Osinga N. S. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

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

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

8386 949/25 
20-09-1841 

Osinga N. S. te te Berlikum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 

Jaar 1841 (3) 

3588 54 t/m 61 

69 t/m 72 
25-03-1856 

Osinga P. H.---- Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker 

K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van  Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. in welke dienst 
voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en 

tarieflijst  ook wordt er gesproken over de Rijn en IJsselstoombootmaatschappij te Kampen  die de benodigde stoomboot zal leveren 

jaar 1856 (61) 

3588 64, 66, 68 

31-01-1853 

Osinga P. H.---- Keuning E. J. c.s. =( , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., 

Hoedemaker K.,) Visser M.) alle Concessionarissen en Trekschippers van  Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. 

Zij verzoeken een concessie om het in werking brengen van schroefstoomvaartuig  van ca. dertig tonnen last tussen Dockum en 
Leeuwarden enz. jaar 1853 (22) 

3622 B  Stuk 4 

22-12-1856 

Osinga Pier Nammes---- Boer de Douwe Martens hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of Klaarkampsterbrug over 

de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Osinga Pier Nammes en Gatsonides Hendrik IJsbrand 

enz. jaar 1856 (5) 

6055 80 

03-02-1820 

Osinga Pieter hij word genoemd als  ontvanger en een voordracht enz. enz.  en de verdeling van taken enz. jaar 1820 (4) 

6673 146 Osinga Pieter Wybes passagier bij Hoijtema Sybren Pieters Veerschipper van Akkrum op Sneek en zijn knechten en redden op de 17 
Maart 1818  een moeder met zes kinderen  die al sinds de 15e aan de grond waren geraakt met hun schip en het schip lek en 

volgelopen was en zij dus op het dek moesten vertoeven en dat de moeder nog een zogende baby had en dat twee kinderen bijna 

naakt aan het dak waren en dat zij dus spoedig door gebrek aan voedsel en de kou zouden omgekomen zijn enz. enz. (2) 

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Osinga R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 
26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 

beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-

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

6252 1186-5 

29-11-1814 

Osinga S. D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 5>> 

27-08-1839 

Osinga S. D. de weduwe te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam 

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

8210  958/2 211 

Bladz. 7>> 

17-09-1839 

Osinga S. D. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk 

geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat 

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

6383 83      

23-04-1814 

Osinga S. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

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

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

8285 615-2, 25,1 
19-06-1840 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Osinga S. Wytzes te Rauwerd 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) 

3622 J 

Stuk 3 
27-12-1871 

Osinga Sietse te Tietjerk is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de 

doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de Gemeente 
Oostdongeradeel, met als borg Ozinga Jacob en Spoelstra Sikke R. aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook 

de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1871(6) 

3622 M.  
stuk 5 en 6 

15-02-1877 

Osinga Sietse te Tietjerk is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de 
doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de Gemeente 

Oostdongeradeel, met als borg Ozinga Jacob en Spoelstra Sikke R. aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook 

de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (12) 



6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Osinga SijbeKlases 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) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Osinga Sipke D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

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

6838 7-A bijlage1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Osinga Sipke J., 154 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 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) 

3701 38-D, 17-24 

08-02-1842 

Osinga Sipke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Osinga Sybren D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 
Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6866 30-01-1825 

11-A 

Osinga Sytse Douwes Boer te IJsbrechtum hij wordt voorgedragen als schatter  voor de Gemeente Woudsend voor het jaar 1825 enz. 

jaar 1825 (3) 

9188 615 1e afd. 
02-05-1919 

Osinga Sytze Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum (2) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Osinga T. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 

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

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

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

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

van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 
biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 
17-07-1839 

Osinga W. P. te Snhomeeek 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) 

3701 38-D,17-24 

08-02-1842 

Osinga Willem, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

6047 379 

03-06-1819 

Osinga Wopke S.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6034 398 

30-05-1818 

Osinga Wopke S. te Menaldum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6070 424-21        

25-05-1821 

Osinga Wopke Sjoerds 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 

Osinga Wopke Sjoerds, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

3701 5-C 

06-02-1839 

Osinga Yeb, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

6294 375-18 

17-05-1819 

Ossenbrugge van A. (Anthony) (Dominee) hij ontvangt fl. 12.= enz.,  komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie 

Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes 
en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld 

Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 16 

04-01-1819 

Ossenbrugge van A. (Anthony) de Oudeschoot 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 
04-01-1819 

Ossenbrugge van A. (Anthony) Predikant te Oudeschoot tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij 

de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6709 36 deel 2   
blz. 17 

16-01-1822 

Ossenbrugge van A. (Anthony) te Oldeschoot, 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. 17 
16-01-1822 

Ossenbrugge van A. (Anthony). te Oldeschoot, 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) 



6044 149 

08-03-1819 

Ossenvoort  Gerrit Franzen, 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Ossenvoort Gerrit Frans, 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 te Vollenhoven de heer Sloet tot 
Westerholt    jaar 1818 (3) 

5995 9 

06-01-1815 

Ossewaarde P. A.,  zijn benoeming tot  Hoofd Inspecteur der Belastingen. Jaar 1815 (3) 

6032 154 
04-03-1818 

Ossewaarde P. A.----Dedel J. W.  Administratief ambtenaar, Hij heeft een andere interne functie gekregen en Ossewaarde P. A. 
neemt de functie Administratief ambtenaar van hem over  jaar 1818 (1) 

6388 10 

27-09-1814 

Ossinga? Marten,   Jager bij het 1e Bat. Een bericht dat er bewijs moet zijn van zijn overlijden en hij denkelijk in Achten 

(vermoedelijk Achlum) is geboren en overleden te Meerhout enz. jaar 1814 (1) 

6631 1066 
02-09-1814 

Ost (Oost) Libbe Alberts geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen 

en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het 

verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te 
Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het 

veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met 

hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20) 

9725 Deel 2  

Blz. 155 

00-00-1895 

Ost Willem, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

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

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

6397 694 
29-07-1815 

Osten J. B. Kapitein van de Staf der Art. te velde 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) 

6076 866 

08-11-1821 

Osterbladh Jacob Capitein op het Brikschip de Thetis dat gestrand is bij Westdongeradeel enz. jaar 1821 (1) 

6074 736 

28-09-1821 

Osterbladh Jacob---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als plaatsvervangend 

Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en 
scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob 

komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de 

Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga 
Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends 

Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen 

Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, 
Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete 

Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15) 

6075 749 

03-10-1821 

Osterbladh Jacob---- 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) 

6079 204, 7-9 

27-02-1822 

Osterbladh Jacob van beroep Kapitein op het schip de Thetis,  wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding 

der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in Ternaard hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 

(3) 

6389 98 
19-11-1814 

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

te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze 

dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel 
maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e 

Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Osterhuis J. E. 486 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Osterritter Catharina Josephina vrouw van Steensma T. IJ. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten 
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8383 883/5 
07-09-1841 

Ostijn Sint Sjoerds en Meijer Catharina Sophia  gehuwd te Groningen  Onderwerp; Colonisatie en armvoogden jaar 1841 (1) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Ostma Pieter Tjalke 15 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van 

Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. 

Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e 
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Ostram Gijsbert Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Palembang (Id). Fuselier10-4-1836 Overleden te Palembang (Id) , wordt 

vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, 
Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6) 

6057 242-a 

05-04-1820 

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

Braband jaar 1820 (2) 

6397 694 
29-07-1815 

Osullinair Ritmeester van Remertere bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een 



brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron 

Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

8201 785/9 Blz.  

2  midden 
07-05-1839 

Osvendsen ….? Kapitein is met zijn schip de Trende Sodsken vanuit de Drao.m op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op het 

document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land 
ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) 

dossier (8) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Oswald 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) 

9186 10 
03-01-1918 

Oswald Hendrikus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6) 

6046 357 

24-05-1819 

Osy van J. en zoon---- 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) 

6255 208 

01-03-1815 

Osynga Sytse Douwes Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De 

Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met 

verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en 
van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

6069 

 

309 

17-04-1821 

Oterleek  Six Baron van hij verzoekt ontslag uit de post van Minister van Financien en   hij ontvangt het grootkruis van de orde van 

de Nederlandsche Leeuw enz. enz. hier wordt in genoemd Simons Noel  jaar 1821 (3) 

3700 15-C, 9-16 

04-02-1837 

Othing (Othings) Heina, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

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

8093 565/6 
11-07-1838 

Othof Hendrik Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Flankeur) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 
1836 , jaar 1838 (20) 

6631  1114 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Otima ….? staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen 

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

6258 630-35 

17-04-1815 

Otma ….?  Vroedsman van beroep) wegens   leverantie ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  

van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. 
Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om 

heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, 

van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar 
door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) 

dossier   (45) 

8214  1027/10 
07-10-1839 

Otma ….?---- Heslinga van Auke zoon van Schotanus a Steringa Heslinga Hendrikus het betreft een proces verbaal opgemaakt door 
de commiesen Otma ….?en Franck ….? te  Sneek omdat deze in functie bedreigd en beledigd zijn enz. jaar 1839 (6) 

3701 15-D 

10-02-1842 

Otma Barber Barends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der 

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

3701 15-C 
09-02-1839 

Otma Barber Reins, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen 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 (11) 

3700 15-A 

31-01-1835 

Otma Barber Reins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 15-B,11-20 

03-02-1836 

Otma Barber reins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

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

en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3700 15-C, 1 - 8 

04-02-1837 

Otma Barber Reins, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

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

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

3699 A-15  
15-02-1834 

Otma Barber Reins., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13) 

8381 848/6 

27-08-1841 

Otma N. R------ Groot de S. J. Koopman te Sneek een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij geeft te kennen aan de 

Gouveneur dat de heer Atma N. R. of Otma Rijkscommies in de jare 1839 bij hem een schuld heet van fl. 12.60 en deze niet wenst te 



betalen enz. enz. (rekening bijgevoegd) en een een handgeschreven brief met zijn handtekening   waarin hij de Jood S.J. de Groot 

enz. jaar 1841 (4) 

8197 696-10 

08-07-1839 

Otma Nicolaas Reins---- Galama Weltje Winkeliersche te Harlingen vraagt in een door haar ondertekende brief met verschuldigde 

eerbied te kennen aan de Gouverneur van Vriesland  dat haar Competeerd Otma Nicolaas Reins Commies vroeger te Harlingen thans 
te Sneek de som van axchttien guldens acht en negentig een tweede cents ter zake aan hem verkochte en geleverde winkel waren in 

1835 blijkens bijgaande rekening en dat dit op zijn Tractement wil inhouden ook een brief van  Otma dat hij een huisgezin heeft met 

5 kinderen enz. en de rekening met alle gespecificeerde waren is ook aanwezig enz. jaar 1839 (9) 

3581 19, 20,  
20-A 

10-06-1848 

Otma R. N., Commies  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk 
Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request 

van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde 

en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op 
Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) 

enz. jaar 1848 (21) 

8225  1253-13, 22 
10-12-1839 

Otma Rein te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 
positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag 

en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in 

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

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Otma Rein 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) 

6858 15-A 

03-11-1824 

Otte  Jan Jans Schipper op de Drie Gebroeders , jaar 1824 (6) 

6862 1-A  

17-12-1824 

Otte Elisabeth  te Ameland, betaling Tractement van fl. 37.50 ,  jaar 1824 (3) 

6260 784 

19-07-1815 

Otte Elisabeth---- Glazener Andries onderwijzer in den dorpe Nes op Ameland en Otte Elisabeth Vroedvrouw in Nes  dat beide 

sedert 1813 geen tractement hebben ontvangen en bij deze verzoeken enz. jaar 1815 (2) 

6260 783 

04- 08-1815 

Otte Helena Willems  huisvrouw van Snoek Pieter Johannes  wonende op Ameland  zij schijft en ondertekend een brief met als 

onderwerp: dat zij in 1792 op Ameland in den Dorpe Ballum is beroepen als Vroedvrouw op een jaarlijks tractement van 80 guldens  

dat zij ruim vier jaren ook den dorpe Hallum heeft bediend  voor een tractement van enz. enz. en dat zij sedert de jare 1812 geen 
tractement heeft ontvangen enz., en dat zij met haar man en 3 kinderen  zedert 2½  op de tractementen wachtende verschillende 

schulden in diverse winkels en dat enz. jaar 1815 (3) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Otte Jans  in leven gehuwd met   Hendriks Margjen weduwe van  Otte Jans   moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 

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

directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6838 8-A 

31-03-1824 

Ottema  Rein Rommerts te Sondel, Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een 

procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Ottema A. A. 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) 

8224 1236-8 

04-12-1839 

Ottema A. gepattenteerd Koeken en Banket Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39, 

beschrijvingsbiljet,  geteld  26 deuren en vensters enz. ook een brief van Ottema A. door hem ondertekend  ook een aanslagbiljet enz. 

jaar 1839  (18) 

6424 584 

02-12-1817 

Ottema A. R. 11 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Ottema Albert Rommert 328 Balk 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Ottema Anne, 48 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden 

in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals 
leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Ottema Bauke Rommerts 278 Balk  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) 

6836 8-A 

08-03-1824 

Ottema de weduwe wegens geleverde Zout aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6) 

6864 3-A 

06-01-1825 

Ottema F. (de weduwe) , zout,  peper, olie, azijn en kaarsen, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der 

gevangenen  te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 

6093 281 

07-04-1823 

Ottema F. de Weduwe  wegens geleverd Zout, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den 

dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4) 

6089 1218 

31-12-1822 

Ottema F. de weduwe , ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding 

waarin staat de goederen en de prijs die hij voor  zout, peper, azijn, aolie en kruiden bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6095 569 

30-06-1823   

Ottema F. de weduwe voor Zout Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz. 

tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld  jaar 1823 (10) 



6849 6-A 

20-07-1824 

Ottema F. de weduwe, Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 

voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema 

B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de 

weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  
Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., 

Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  

Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

6866 25-01-1825 

17-A 

Ottema J. de weduwe heeft tegoed f. 40-67-½ wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties 

waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3) 

6622 2048 

04-12-1813 

Ottema J. de weduwe staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van de gevangenhuisen te 

Leeuwarden over het 4 Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 
(7) 

6098 849 

05-09-1823    

Ottema J. De weduwe wegens zout,  Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de 

gevangen huizen enz. jaar 1823 (4) 

6867 09-02-1825 

27-A 

Ottema Jentje O. Veerschipper te Nieuwe Bildzijl onder Vrouwenparochie Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem 

opgemaakt ten zake dat hij zijn meetbrief niet aanboord had er wordt hem een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging  

jaar 1825 (2) 

6869 26-02-1825 
23-A 

Ottema Jentje Ottes wonende op Nieuwe Bildzijl. Onderwerp: een procesverbaal van bekeuring opgemaakt 13 dec. 1823 dat hij met 
zijn Snikscheepje waarmede hij weelijks vaart van Nieuwe Bildzijl op Leeuwarden en dat hij in gebreke is geweest omdat hij enz. 

deze brief is ondertekend door de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J.  jaar 1825 (4) 

8280  517-11, 31 
19-05-1840 

Ottema Jentje wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting en 
Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen 

(69) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Ottema Nanne, 46 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 

Ottema Nanne, 501 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) 

8383 891-7 
09-09-1841 

Ottema O. , Zout en Groenezeep door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene 
Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van 

Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4) 

8382 866-5 
02-09-1841 

Ottema O. , Zout en Groenezeep door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen 
der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2) 

8377 756/5 

03-08-1841 

Ottema O. Betaling wegens zijn leverantie van Zout en Groene Zeep aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

8356 308-11 
30-03-1841 

Ottema O. 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) 

8356 320-7 

02-04-1841 

Ottema O. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van 

Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. 

jaar 1841 (4) 

8308 1087-7 
03-11-1840 

Ottema O. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het 
Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October met 

vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4) 

8361 428-7 
03-05-1841 

Ottema O. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het 
onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens geleverde 

goederen enz. jaar 1841 (4) 

8308 1079-8 

31-10-1840 

Ottema O. Zout, Groenezeep, Patent, Olie en Peper geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst 

van het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer 
Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens 

declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Ottema Oege, 47 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) 

6097 759 

12-08-1823    

Ottema P. de weduwe voor geleverd Zout , hij komt voor op de crediteutrenlijst van van de gevangen huizen van Reclusie, 

Tuchtiging en Arrest en Justitie  jaar 1823 (4)   

6100 1098           

07-11-1823    

Ottema P. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie  en Tuchtiging te 

Leeuwarden  met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823 (4) 

6102 28 

07-01-1824 

Ottema P. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te 

Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7) 

6099 1006 

11-10-1823    

Ottema P. voor Zout etc. wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde goederen aan 

de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2) 

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Ottema Pier Piers, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt 
er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken 

over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen 

en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel 
gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het 

welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten 

waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6009 182 Ottema Rein Rimmerts Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   



15-03-1816 

9180 42 

07-01-1915 

Ottema rein,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende 

de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2) 

6631  1113 

24-09-1814 

Ottema Rimmer Reins----rijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat beide wonende te Balk en  in de hoedanigheid van Diakenen der 
Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere  leden en de Schout van een plan tot betaling aan den 

Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming te geven 

tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten Noord Oosten 
Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning  no. 10A bewoond door de weduwe Gerrits 

Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk  en de woning no. 164 door Kunst 

Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk  ten Noord Westen de weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 
1814 (5) 

5994 1061 

31-12-1815 

Ottema T. (de weduwe) Zij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Raapolie, Zout, Peper 

en Kaarsen  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4) 

6006 945 

05-12-1815 

Ottema T. (de weduwe) Zij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Raapolie, Zout, Peper en 

Kaarsen  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3) 

6030 7 

02-01-1818 

Ottema T. .---- Romkes Johannes  President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  Eekma J. 

Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college verenigd 
in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de leveranciers 

worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, Bonen, Gerst, Meel en Doppen. 

Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, Zout, Olie en Kaarsen. 
 Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5) 

6871 23-03-1825 

15-A 

Ottema T. de wed. , staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens gedane 

betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9) 

6865 8-A 
21-01-1825 

Ottema T. de weduwe  Zout Peper enz.  geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in 
een document van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5) 

6065 

 

906 

20-12-1820 

Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen ----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de 

Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding 
P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van 

aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, 

met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  
met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en 

Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8) 

5988 512 

28-06-1814 

Ottema T. de weduwe Aanbesteding voor Oly 140 halve kan, zout 370 lb, peper 30 lb.voor de gedetineerden te Leeuwarden, met 

vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Appelhof T. Jaar1814 (4) 

6072 521 

02-07-1821 

Ottema T. de weduwe---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , 

Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding 

vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert 

Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert 

Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als 

borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, 
Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , 

Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als 

borg  Pas T.  jaar 1821 (7) 

6090 96 

30-01-1823 

Ottema T. de weduwe een teruggezonden ordonnantie enz. jaar 1823  (1) 

6077 982, 1-4 

10-12-1821 

Ottema T. de weduwe hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van 

Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en 
Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 

(4) 

6622 2048 
04-12-1813 

Ottema T. de weduwe staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie 
en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e en 4e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde 

goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

5986 238 

01-04-1814 

Ottema T. de weduwe staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal 

van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs 
jaar 1814 (5) 

6101 1354 

27-12-1823 

Ottema T. de weduwe voor  zout, peper, olie, azijn en kaarsen, 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) 

6094 367-A 

02-05-1823   

Ottema T. de weduwe wegens geleverde zout, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor 

den dienst van het Huis van  Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.  met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij 

tegoed heeft,  jaar 1823 (4) 

6095 469 

05-06-1823   

Ottema T. de weduwe wegens Zout etc. , hij wordt vermeld op een Algemeene Maandstaat van betalingen voor geleverde goederen 

zoals hiervoor vermeld  voor de Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de April 1823 enz. jaar 1823 (4) 

6096 592               
03-07-1823   

Ottema T. De weduwe zij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden 
enz. jaar 1823 (4) 

6007 1  

01-01-1816 

Ottema T. de weduwe. betreft het aannemen van het leveren van Raapolie, Zout. Peper en Kaarsen in de gevangenishuizen van 

Leeuwarden jaar 1816 (6) 

5983 76 
27-01-1814 

Ottema T. de weduwe., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en 
Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Ottema Teije Sijbolts 431 is zijn volgnummer en Tjerkwerd 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) 

6425 9 

06-01-1818 

Ottema Teije Sijbolts---- Kuitenbrouwer M. J.  Luitenant Kolonel kommanderende enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Ottema Teije Sijbolts hetb betreft zijn verlofpas enz. jaar 1818 (1) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Ottema Tjerk, 79 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst 
der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

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

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

6871 23-03-1825 

13-A 

Ottema Wed. T. , vermeld in een document van declaratieen voor geleverde arbeid in de gevangenissen enz. (gespecificeerd) jaar 

1825 (3) 

9725 Deel 2  
Blz. 179  00-

00-1897 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 184  00-

00-1898 

Ottema Yme , Zeemilitie 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. 174 

00-00-1897 

Ottema Yme 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 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 156 
00-00-1895 

Ottema Yme, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 170 
00-00-1897 

Ottema Yme, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

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

9725 Deel 2  

Blz. 182   

00-00-1898 

Ottema Yme, Zeemilitie, gaat naar Zweden, 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. 165   

00-00-1896 

Ottema Yne op Haringvisserij, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Otten Abel Jacob 125 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) 

6283 860 

29-08-1817 

Otten Hendrik in leven gehuwd met  Jakobs Trijntjen---- Jakobs Trijntjen weduwe van Otten Hendrik te Noordwolde houdster van 

ene kleine Winkel , Onderwerp; de Ontvanger van het Provinciaal Gemaal Heroma Klaas Annes schrijft en ondertekend een brief 

met inhoud: heeft zien rijden een langs de gewone weg een wagen waarop stond een ton met beschuit afgedekt met een kleed en 
gebracht in haar huizinge enz. enz. wordt ook in genoemd Bovenkamp A. L. (Albert Lourens). Assessor van de Grietenij 

Stellingwerf Westeinde, heeft verklaard de voerman Douwena Broer Douwen voor de Vrederegter  te Oldeberkoop enz. enz. dat hij 

zonder medeweten van  Jakobs Trijntjen  een ton beschuit uit Steenwijk heeft meegenomen enz. dat vermeld zij in een geschreven en 
door haar ondertekende brief, verder een antwoord op  haar request en dat de assessor van Wolvega heeft geïnformeerd dat de 

requestrane door het inslaan van de aan den impost subjecte beschuit onzes inziens is vervallen in de boete enz. enz. jaar 1817 (7) 

6631 1189 lijst 3 
26-09-1814 

Otten Jan  ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te 
betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door 

gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is 
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de 

Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, 

Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 
bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en 

Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  

(9) 

6410 351 
11-10-1816 

Otten P. te Groningen wordt vermeld in een ondertekende brief van de Staatsraad Interdant generaal van de Administratie van 
Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6382 79 nr. 6 

31-03-1814 

Otten van G. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de 

Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Otten van Gerrit, 436 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) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Otten van Klaas staat vermeld in 1832 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Otten van Lolke Philippus te Hemelumer Oldephaert 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Otten van Pieter Klases, 316 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) 



6378 9 en 14 

03-12-1813 

Otten van Pieter Philippus, Matroos,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Weststel- 

      lingwerf 

Otter A. te Idzard 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) 

8285 615-2, 39-1 

19-06-1840 

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

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

jaar 1840 (8) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Otter A. te Ter Idzard 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) 

8386 949/39 
20-09-1841 

Otter A. te Ter Idzard wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente 
Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als koper met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 39 

22-05-1840 

Otter 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) 

8225  1252-14   09-
12-1839 

Otter Albert H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) 
zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf 

hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 

4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Otter Daniel Siemons 408 is zijn volgnummer en Siddeburen 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,  

34-35,  
37-38 

19-05-1840 

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

den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden 
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den 

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

(69) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 

      lingwerf 

Otter H. te Idzard 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) 

8285 615-2, 39-1 

19-06-1840 

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

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

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

8225  1253-13, 28 

10-12-1839 

Otter Harm Eeles te Opsterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen 

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

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

8308 1070-8 

623-665 
28-10-1840 

Otter J. W. in leven gehuwd met Jong de IJ. O. 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) 

6390 95 
17-11-1814 

Otter J. W. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij  wordt  
voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm  Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3) 

6697 230 

19-08-1820 

Otter Jacob Harmens Opeinde/Drachten Schipper jaar 1820 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Otter Wouter Jans  97 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) 

6871 28-03-1825 
29-A 

Otterbaak J. van beroep Zoutverkoper te Amsterdam, Onderwerp: zijn rekest ter bekoming van restitutie enz. van accins door hem 
betaald over 20 vaten en 91 kannen pekel op gelei biljetten enz. jaar 1825 (6) 

6683 2 deel 2, 22 

04-01-1819 

Otterbein D. E.  (Dr.) Garnizoens Prediker te Bergen in Henegouwen 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. 

24 
16-01-1822 

Otterbein D. E. (Dr.) Garnizoens Predikant te Bergen in Hengouwen, 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. 20 

22-01-1818 

Otterbein D. E. Doctor, Garnizoens Predikant te Bergen in Henegouwen Secundi van het van het Classikale Bestuur van de 
provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6830 7-A 

21-01-1824 

Otterlo van A. te Dronrijp staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine 

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



6087 950 

15-10-1822 

Otterlo van Anthonie wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om 

te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 

verdiende. Jaar 1822 (5) 

6045 285 

26-04-1819 

Otterlo van O. B. , 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) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Otterloo  van A. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de 

provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Otterloo Gerrit Wouter Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 1-11-1836 Overleden te Serang 

(Bantam) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6865 1-C no. 8 

24-01-1825 

Otterloo Hendrik, nummerwisselaar voor Zeper Dirk   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) 

6054 56 

25-01-1820 

Otterloo Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1) 

6056 224 

28-03-1820 

Otterloo O. B. ,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

5997 307 

31-03-1815 

Otterloo v. Machiel D. 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   275 

6049 548 

07-08-1819 

Otterloo van  Anthony Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks 

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

6402 
 

919 
08-12-1815 

Otterloo van A.  wordt vermeld in een document van de Commissaris Generaal van Oorlog dat hij verzoekt om meerdere 
inlichtingen nopens zijn Moreel gedrag enz. tevens aan wezig  zijn request mede ondertekend door Meinsma A. Solliciteur enz.  jaar 

1815 (2) 

6098 933 
27-09-1823    

Otterloo van A. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met 
vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14) 

6397 662 

13-07-1815 

Otterloo van A. 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) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 3 

Otterloo van A. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van 

de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 
8 kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

6866 02-02-1825 

16-A 

Otterloo van A. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie met 

zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2) 

6871 21-03-1825 
15-A 

Otterloo van A. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland 
op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de 

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

8308 1077-2 
29-10-1840 

Otterloo van A. wordt vermeld in een document Extract uit het register der resolutien van de minister van financiën enz. jaar 1840 
(3) 

6052 793 

05-11-1819 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  

met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  
12-01-1820 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  
met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

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

6060 494-B 

12-07-1820 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 
23-01-1821 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 
zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 

10-07-1821 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6075 771 

11-10-1821 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 
zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6865 10-1A 

14-01-1825 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4) 

6045 238 
13-04-1819 

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

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn 

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

6084 649 
09-07-1822 

Otterloo van Anthonie te Dronrijp, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement 
Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6063 703 

11-10-1820 

Otterloo van Anthonie, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde 

kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 

6081 366 
11-04-1822 

Otterloo van Anthonie, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton 
Dronrijp, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 



8214  1028/6 

08-10-1839 

Otterloo van Anthonij---- Kingma Evert IJnteszoon Koffiehuishouder achter de Hoven te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen in 

een door hem ondertekende brief dat hij sedert 1835 een pretentie heeft op de heere Otterloo van Anthonij indertijd Griffier bij het 

Vredegerecht vann het Kanton Dronrijp en thans op wachtgeld is gesteld enz. jaar 1839 (3) 

6034 368 
20-05-1818 

Otterloo van Anthony 27 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van griffier van het Vredegerecht te Dronrijp i.p.v. Hoekstra Wytze 
Keimpes die tot Notaris benoemd is jaar 1818 (2) 

6034 382 

25-05-1818 

Otterloo van Anthony 27 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van griffier van het Vredegerecht te Dronrijp jaar 1818 (2) 

6036 545 
27-07-1818 

Otterloo van Anthoon hij wordt aangesteld en beedigd als Vrederechter in het Canton Dronrijp,  jaar  1818 (2) 

6039 771-c 

16-10-1818 

Otterloo van Anthoon, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 

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

8285 613-5 
18-06-1840 

Otterloo van Antony te Dronrijp houdende het verzoek om kwijtschelding vanzekere nog door hem berschuldigde boeten wegens 
diverse overtredingen enz. jaar 1840 (4) 

6839 4-A blz. 2 

06-04-1824 

Otterloo van ASnthonie wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel 

der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  
jaar 1824 

6090 42 

14-01-1823 

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

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 

1823 (5)   

6093 299 

11-04-1823 

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

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 

1823 (5)   

6096 609 
07-07-1823 

Otterloo van Athonie, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie   en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 

14-10-1823 

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

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

6016 716 
27-11-1816 

Otterloo van G. J.---- Boonstra F. A.  een brief betrefende zijn tractement over het 3e kwartaal van 1816 wat hij nog steeds niet heeft 
ontvangen wordt ook in genoemd de heer Sippama ….? Die de goedheid heeft gehad om  gemeld Tractement te avanceeren enz. 

brief onderteend door de dienaar van justitie Otterloo van G. J. op verzoek van Boonstra F. A.  die verklaard  dat hij niet kan 

schrijven enz. jaar 1816 (1) 

6425 30 

07-01-1818 

Otterloo van J. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan te 

stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3) 

6246 456 
03-06-1814 

Otterloo van M. D., Onderwerp: de heer Maire van Leeuwarden wordt gelast om de gelden van eerstgenoemde welke bij de 
opneming van de Stadsbank enz. jaar 1814 (3) 

5986 271 

13-04-1814 

Otterloo van O. B. , hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement 

gearristeerd bij besluit van enz.  jaar 1814 (2)   

6068 

 

251 

31-03-1821 

Otterloo van O. B. , hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en 

Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2) 

6048 462 

14-07-1819 

Otterloo van O. B. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (2) 

5985 191 

16-03-1814 

Otterloo van O. B. Commies Expediteur----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in 

de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het 

bureau enz. jaar 1814 (3) 

6072 531 
04-07-1821 

Otterloo van O. B. 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) 

6048 508 
26-07-1819 

Otterloo van O. B. 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 (2) 

6051 

 

749 

18-10-1819 

Otterloo van O. B. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie  van wie leges moet worden afgehouden met 

vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz.  Jaar 1819 (1) 

6872 31-03-1825 

16-A 

Otterloo van Obbe Burenstein staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 

jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6872 01-04-1825 

19-A 

Otterloo van Obbo Burenstein wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter 

Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol 

hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Otterloo van Obbo Burenstein, 643 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Otterspoor Malhien staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie 

der verenigde regten te Sneek 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) 

6258 630-27 

17-04-1815 

Ottes Abraham  (smid van beroep) Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  hem voor het geleverd 

IJzerwerk,  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) 

6258 630-34 
17-04-1815 

Ottes Bouke wegens leverantie ontvangt hij fl.  enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te 
Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad 

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



bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van 

de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  

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

6258 508 
27-05-1815 

Ottes Douwe….?---- 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) 

6382 109 

07-04-1814 

Ottes Dries---- Broek van den Wiebe Drieses z.v. Dries Ottes en Janje Barends, hij wordt vermeld als Deserteur, zijn Extract (waarin 

al zijn gegevens staan is ook aanwezig)  van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 1814 (3) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Ottes Folkert , 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) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Ottes Freerk---- 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) 

6628  825 blz. 4 

23-05-1814 

Ottes Gerben de weduwe vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 

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

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

6258 627-5 

21-06-1815 

Ottes Gerben de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

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

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

6258 627-13 
21-06-1815 

Ottes Minne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde 

Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen 

gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Ottes Pybe de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6830 18-A blz. 18 

21-01-1824 

Ottes R. de weduwe te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Ottes Rinse, 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) 

6011 302 

28-05-1816 

Ottes Sjoerd---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den 

Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer 
Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe 

Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen 

papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van 
der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7) 

6383 65 

02-04-1814 

Ottes Trijntje 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 

6242 79 

04-02-1814 

Ottes Volkert    , 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 627-10 

21-06-1815 

Ottes Volkert 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) 

6624 169 

29-01-1814 

Ottinga (voorletters onleesbaar)---- Velde van der Melis ex Griffier van de Gemeente Sloten wordt voorgedragen en ondertekend 

door de Burgemeesteren Visser R. J. en  Ottinga (voorletters onleesbaar) van de Stad Sloten tot waarneming van de zaken van de  
Secretaris in de Stad Sloten,  verder Ruardi Johannes Burgemeester der Stad Sloten schrijft in een door hem ondertekend document, 

ofschoon ik de eerste aanspraak op de Secretarije van Sloten vermeen te hebben uit hoofde ik als secretaris zints de jare 1795 tot den 

20 julij 1811 enz.  ik heb mij laten overhalen de post van Burgemeester op mij genomen echter in het vooruitzicht van mijn zoon 
Ruardi Cornelis  die reeds de ouderdom van 27 jaren heeft mijn plaats als secretaris zien op te volgen enz. jaar 1814 (3) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Ottink D. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen 

met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om 

alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6302 28 Otto ….? Eerste Commies aan dezes Directie gemagtigd  enz. Onderwerp: 47 Molenbussen  enz.  jaar 1823 (1) 



20-01-1823 

8306 1025/4 

22-A 

15-10-1840 

Otto B. hij is  Chalouproeyer Op de Abt, jaar 1840 

8254 9/5, 31, 119 
03-01-1840 

Otto B. wordt vermeld op de  Betaalstaten van het Klaringsvaartuig de Vriesland, jaar 1840 

6381 171-B   

22-03-1814 

Otto Berend, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die 

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

6249 811 
06-10-1814  

Otto Elisabeth---- Glazener Andries Onderwijzer in het Dorp Nes op Ameland en Otto Elisabeth Vroedvrouw aldaar dat zij zijn 
aangesteld op een tractement van 100 guldens per jaar maar dat zij in 20 maanden nog niets hebben ontvangen enz. enz., jaar 1814 

(2) 

6708 365 II 
00-00-1821 

Otto Elisabeth,-----Willems Leentje en Elisabeth Otto, Vroedvrouwen te Ameland De gecommiteerde leden hebben bij een controle 
enz. jaar 1821 (9) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Otto Elizabeth komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de 

provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

6871 21-03-1825 
15-A 

Otto Elizabeth staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland 
op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de 

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

6864 17-A  
07-01-1825 

Otto Elizabeth Vroedvrouw te Ameland. zij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. 
enz. met bedragen. (deel 1) Jaar 1825 (1) 

6864 9-A 

08-01-1825 

Otto Elizabeth Vroedvrouw te Ameland. zij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. 

enz. met bedragen. (deel 2)  Jaar 1825 (1) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 4 

Otto Elizabeth zij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 

8 kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Otto F. Kapitein is met zijn schip de Alfred te Swinemunde op 28 april  gearriveerd  komende vanuit Bordeaux 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) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Otto Helena komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de 

provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

6871 21-03-1825 
15-A 

Otto Helena staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op 
de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de 

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

6864 17-A 
07-01-1825 

Otto Helena Vroedvrouw te Ameland. zij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. enz. 
met bedragen. (deel 1)  Jaar 1825 (1) 

6864 9-A 

08-01-1825 

Otto Helena Vroedvrouw te Ameland. zij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. enz. 

met bedragen. (deel 2)  Jaar 1825 (1) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 4 

Otto Helena zij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 

kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

6089 1181         
20-12-1822 

Otto J. hij is benoemd tot 1e Commies der directe belastingen te Leeuwarden bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden 
enz. enz. jaar  1822 (4) 

6277 12 

23-12-1816 

 

Otto J. ondertekend een brief aan de Burgemeesteren van de Stad Harlingen dat zij gechargeerd zijn met de uitdeling van warme 

spys aan de armen dat zij hiervoor met de meest mogelijke zuinigheid maar dat zij enz. jaar 1817 (4) 

6834 9-A 

21-02-1824 

Otto J. P. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde 

tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6869 26-02-1825 

18-A 

Otto J., 1e Commies ter Directie Bel. In en Uitg. Regten en Accijnsen in Vriesland verzoekt in een door hem geschreven en 

ondertekende brief opnieuw 4 weken verlof omdat wegens familiebelangen zijn aanwezigheid nog te Rotterdam gewenst is enz. en 
dat het transport van zijne meubelen enz. jaar 1825 (2) 

7970 119, 30/7 

09-01-1837 

Otto Op den Abt Equipage op de Vriesland, jaar 1837 

6299 
 

681 
25-11-1821 

Otto P. J. te Leeuwarden , Onderwerp een door hem uitgevonden waterwerktuig, maar dat zijn verzoek verward en onduidelijk isn 
geschreven  zodat besloten is hem te ontbieden enz. tevens een brief van de Minister van Publieke zaken dat hij tot Directer van het 

aldaar opgerigte werktuig wordt aangesteld enz. jaar 1821 (6) 

6300 

 

95 

09-02-1822 

Otto P. J. te Leeuwarden , Onderwerp een door hem uitgevonden waterwerktuig, maar dat zijn verzoek verward en onduidelijk isn 

geschreven  zodat besloten is hem te ontbieden enz. tevens een brief van de Minister van Publieke zaken dat hij tot Directer van het 

aldaar opgerigte werktuig wordt aangesteld enz. jaar 1821 (6) 

9185 1652 

00-12-1917 

Oud Bildt Vijfdeelen zeedijken binnen en buitendijks----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en 

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

8386 949/8 

20-09-1841 

Oud de J. K. te Driessum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 

1841  (3 )    

9725 Deel I   
Blz. 52 

00-00-1871 

Oud Teunis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 

(2) 

9725 Deel I   
Blz. 59 

00-00-1873 

Oud Teunis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 

(2) 

9725 Deel I   
Blz. 66 

00-00-1874 

Oud Teunis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 

(2) 



9725 Deel I   

Blz. 75 

00-00-1875 

Oud Teunis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 

(2) 

9725 Deel I   
Blz. 54 

00-00-1872 

Oud Theunis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 

(2) 

9725 Deel 2  

Blz. 181    
00-00-1898 

Oud Willem , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

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

9725 Deel 2  

Blz. 174 
00-00-1897 

Oud Willem gaat voor 6 maanden op de Haringvisserij, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

9725 Deel 2  

Blz. 165   
00-00-1896 

Oud Willem, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

6303 390d 

20-08-1823 

Ouda Simon---- Ramack Jacob Pieters en Ouda Simon en Vries de Harmen ,drie declaratie’s over 1820 en 1821 en  het eerste half 

jaar van1822 van de Hoofdbestuurders van het Bedelaars Gesticht te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz  

aan het bestuur van de Stad Franeker, Jaar 1823   (1) 

6069 

 

342-343 

28-04-1821 

Ouddeel---- Murk ook genaamd het Ouddeel tussen de hals van de Groote Wielen en het Miedumer Diep betreft een staat van 

Uitgaaf voor het uitdiepen van de vaarwegen , de aanwas weg,  weghalen van drijvende zompen. Hekkelen enz. enz. jaar 1821 (18) 

6244 314 

14-04-1814 

Oude Bildtzijl---- Stap Pijter Bartels Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als 

onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het 
vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 

1814 (4) 

6069 
 

268 
05-04-1821 

Oude Burgerweeshuis---- Gevangenis de z.g.n. Kleine Kerk te Sneek. Onderwerp  de jaarlijksche huur van het pand, ondertekend 
door Gonggrijp Teetse  als voogd van het Oude Burgerweeshuis te Sneek  jaar 1821 (3) 

9725 Deel 2  

Blz.1 

00-00-1875 

Oude de Hendrik (als stooker op een binnenvaart stoomboot varende) , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar 

voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2) 

6383 58 

02-04-1814 

Oude de Reinder (wed.) 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) 

8257  69/20, 1 
20-01-1840 

Oude den H. W. ondertekend als lid der Commissie belast met het toezicht en de regeling der brandjes enz. het navolgende document 
en wel een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen 

onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente 

Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 
(6) 

5993 889 

04-11-1814 

Oude Fekke Fekkes 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) 

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6072 565-a  

13-07-1821 

Oude Huis  ---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij 

een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude 
Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes 

.  jaar 1821 (3) 

6020 136 
03-03-1817 

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

Linie door alle grietenijen , (6) 

6020 136 

03-03-1817 

Oude Leye, Gerlofs Rense, hij en zijn   boerenplaats  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie 

van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Ferwerderadeel, 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) 

9185 1652 
00-12-1917 

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

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6046 328-31 

11-05-1819 

Oude Mirdum---- Armernvoogdij van Oude Mirdum wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de 

Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6093 301 

10-04-1823 

Oude Peela, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)) 

6013 399 

08-07-1816 

Oude Sanderink   Gerrit Jan geb.Weerselo, 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) 

6045 265 

20-04-1819 

Oude Schoterzijl een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van enige reparatieen aan de Statendijk den Havenwerken enz. 

jaar 1819 (3) 

6045 275 

23-04-1819 

Oude Schoterzijl---- Lemmer en Slijkenburg en Oude Schoterzijl Bestek en conditieen wegens het drie jarig onderhoud van de 

Statendijk aldaar  jaar 1819 (7) 

6303 489 
15-10-1823 

Oude Vriesche---- Vriesche, Tafel van de Oude Vriesche maten voor drooge waren, overgebragt in nieuwe nederlandsche maten enz. 
jaar 1823 (4) 

6243 143 

01-03-1814 

Oudebildtzijl, voor het publiek aan te besteden afbraak van een Oude Huisinge en  het weder bouwen van ene school aldaar , met een 

Bestek en voorwaarden ook 2 tekeningen van de voor en achterzijde  enz. jaar 1814 (18) 

6636  148 
1e blz. van 

kolommen 

Oudeboer Reind Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente 
van Makkinga, Langedijke en Elsloo voor 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) document met alle namen (15) 



10-02-1815 

6386 89 

11-08-1814 

Oudeboon F. S.---- Oudeboon Sjoerd Gerrit en zijn huisvrouw Rondaan Pietje Freerks te olsward . Onderwerp: hun request dat hun 

enige zoon Oudeboon F. S. uit den Landmilitie onslagen mag worden enz. enz. jaar 1814 (2) 

6830 18-A blz. 22 

21-01-1824 

Oudeboon Gerretje 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) 

6386 89 
11-08-1814 

Oudeboon Sjoerd Gerrit en zijn huisvrouw Rondaan Pietje Freerks te olsward . Onderwerp: hun request dat hun enige zoon 
Oudeboon F. S. uit den Landmilitie onslagen mag worden enz. enz. jaar 1814 (2) 

6387 1 

30-08-1814 

Oudeboon van Rondaan F. de comm. Off. Zal kennis geven om hem uit den dienst te ontslaan. Jaar 1814 (1) 

6386 140 en 165 
03-08-1814                         

Oudeboon van Rondaan F. S.  ingelijfd bij het 3e Bat. Inft. Landm. Zijn request wordt beloond en hij wordt vrijgesteld van de dienst 
enz. jaar 1814 (2) 

6691 246 

00-00-1819 

Oudega  Lijst met 9 namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg, Hommerts, 

Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur) 

6271 602 -4 
18-06-1816 

Oudega B. D. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden van In en 
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter 

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

6711 248 
07-09-1822 

Oudega een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren 
zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in 

de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6869 01-03-1825 

17-A 

Oudega Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den 

dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag 
verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, 

IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3) 

6056 218 
27-03-1820 

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

6658 575 

25-11-1816 

Oudega,  Reparatie of omslag over de ingezetenen Oudega, Nijega en Opeinde met de namen van 123 inwoners( gezinnen) van deze 

plaatsen en hun aanslag. Jaar 1816 (7) 

6633  1396 
09-11-1814 

Oudega, een lijst met ca. 50 namen van  Hervormde ingezetenen van Oudega en Kolderwolde. Jaar 1814 

6643  753 

11-09-1815 

Oudehaske,   lijst met ca. 100  namen van inwoners van Haskerhorne en Oude Haske van de Hervormde Gemeente . Jaar 1815 (9) 

8344  58/17 
18-01-1841 

Oudehaske,   Staat der Permissie Biljetten tot nabaggering van Winterbrandjes te Nije en Oudehaske jaar 1840 met 56 namen van 
verzoekers van Nijehaske en 84 namen van verzoekers van Oudehaske en een lijsten met 220 namen  van behoeftige personen die  

door de Grietenij Schoterland  vergunning hebben voor winterbrandjes, het z.g.n. maken van kleine partijtjes turf.  , jaar 1841 (26) 

6668 380 

04-10- 1817 

Oudehaske,  Staat vermeld op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de 

predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie 

over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6060 480 

06-07-1820 

Oudema Adze Terks, 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) 

6869 01-03-1825 

17-A 

Oudemirdum Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over 

den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag 

verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, 
IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Ouden den Dirk Gijsbert * Lienden, 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) 

9182 441 

08-03-1916 

Ouden van den Dingenus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8361 42-20 

01-05-1841 

Oudenalder van den Johannes * Utrecht staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals 

geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van 
Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot 

de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6) 

6671 54 blz. 15 
22-01-1818 

Oudenaller van H. P. Mr. Ouderling Classis van Alkmaar 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. 10 

22-01-1818 

Oudenaller van H. P. Mr. te Limmen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in 
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde 

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

5993 889 

04-11-1814 

Oudendag Harmen Matheus 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) 

6631  1114 
12e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Oudendag Joh. wegens leverantie van Linnen  onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj 
der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6631  1114 
13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Oudendag Johannes, Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst 
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Oudendag P. 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) 

6838 29-A 

23-03-1824 

Oudendal Francis Servaas, (te Limburg) vrijwilliger in Militaire dienst verzoekt dat de naspeuringen naar hem gestaakt zullen 

worden (2) jaar 1824 

8375 726-2 
24-07-1841 

Oudendijk P. M. staat vermeld in een ondertekende brief van de Officier van Justitie te Sneek aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende dat hij is ontslagen uit de Criminele Gijzeling jaar 1841 (2) 

6632  

 
  

1316 lijst 

2_L. 
22-10-1814 

Oudendijk S. R. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

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

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

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

6277 30-6 
09-01-1817 

Oudendijk Siebren R. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen 
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8309 1110-2 
09-11-1840    

Oudendijk Tjibbe Martens van beroep Werkman te Workum het betreft een aantekening van een dwangschrift jaar 1840 (2) 

8169 195/4, 244 

21-02-1839 

Oudendijk Uilke Martens Schippersknecht, jaar 1839 

6671 54 deel 2,10 
22-01-1818 

Oudenhof H. te Barzingerhorn Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord 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) 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Oudenhof H. te Barzingerhorn, 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) 

6671 54 blz. 15 
22-01-1818 

Oudenhof H. te Bassingerhorn Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 

6397 694 

29-07-1815 

Oudenhoven Korporaal van de Art. trein bij de 2e Comp. Kavalerie 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) 

6850 7-A  

04-08-1824 

Oudenwagen Jantje---- 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) 

6850 7-A  

04-08-1824 

Oudenwagen Neeltje---- 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) 

6383 61 

02-04-1814 

Ouderits? Jan te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement 

Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383 177 
24-05-1814 

Ouderkerk J.---- Pabst ….? Commanderende Officier van het 3e Bataillon Infanterie des Landmilitie te Campen, Onderwerp: het 
betalen van rekeningen aan Schoondorp B. C. door  de 1e Luitenant Officier der Kleeding Groenewegen ….? wegens aan de 

Landmilitie van het 3e Bateljon garnizoen houdende te Kampen vragt enz. en aan Ouderkerk J.voor het Oranje verven van 776 

swarte Koekardes enz. jaar 1814 (2) (dossier 3) 

6671 54 

22-01-1818 

Ouderlingen,  Clasificale Kerkbesturen en Predikanten  ook Ouderlingen worden genoemd van alle provincie’ s met onderliggende 

plaatsen jaar 1818 dossier (46) 

6833 38-D 

06-02-1824 

Ouderlingen----Hervormde Kerk Kerkbesturen met vermelding van de Predikanten van Alle Provincies van Nedeland, Luik en 

Brussel Jaar 1824  (40) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

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

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

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

8386 949/40 

20-09-1841 

Oudermeulen v.d. J. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper 

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

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oudersma …. ? de weduwe 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Oudersma ….? de weduwe 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) 

6626 487  blz. 6 

07-04-1814 

Oudersma IJsbran Ritskes 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 

Oudersma IJsbran Romkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 
belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6626 487  blz. 14 

07-04-1814 

Oudersma Rienk Romkes 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) 

9190 626 

14-05-1920 

Oudeschoot Ver.  School met den Bijbel verzoekt om voor de de schoolrwijzerswoning een vergunning tot 2 uitwegen naar de enz. 

enz. perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Knijpe, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de 
bouwvoorwaarden jaar 1920 (11) 

9188 111 

21-01-1919 

Oudeschoot---- Waterschap Mildam Oudeschoot een dossier tot slootdemping met een tekening  2 maal en  een Blauwdruk van de 

situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (15) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6082 453 

03-05-1822 

Oudewagen G. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6070 424-22        
25-05-1821 

Oudewagen G. 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 

Oudewagen Gees Jans , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 
meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6009 182 

15-03-1816 

Oudewagen Gerben Ages Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

6850 7-A  
04-08-1824 

Oudewagen Gerben Ages----- 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) 

5995 37 

14-01-1815 

Oudewater, 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) 

8280 526-1, 10 

22-05-1840 

Oudhiemstra? E. D. te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Oudhornstra Egbert Durks te Sint Nicolaasga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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

verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8356 307-24 
29-03-1841 

Oudhuis H. M. Armenvoogd te Lutkewierum staat vermeld in een dossier reclames op de Personeele Belastingen en dient een 
verzoek in  voor restitutie van deze betaalde belastingen in een door hem ondertekend document voor  Hessels Tietje en Brouwer 

Rienk Ates , enz.  1841 (15) 

8210 966/7 en 

881/14,  7 
27-08-1839 

Oudhuis H. M. te Lutkewierum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6840 36-A  
blz. 37 

22-04-1824 

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

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

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

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Oudhuis M. H. te Oosterend 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) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Oudhuis Menne A. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge 
aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6070 424-21        

25-05-1821 

Oudhuis Minne 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) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Ouding Elisabeth staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van 

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Crimineel 

26-03-1824 

Ouding Elisabeth, 232 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 

Vrouwen huis 

Justitie 
26-03-1824 

Ouding Elizabet, 24 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis Arrest  

26-03-1824 

Oudkerk Renske B., 46 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) 

6028 810 

13-11-1817 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Huis Arrest 

Oudkerk Rinske B., 200 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 



26-03-1824 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 
Correctie 

26-03-1824 

Oudkerk Rinske B., 352 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) 

9921 20 
19-10-1882 

Oudkerk Sipke Politiebediende te  Wartena 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Oudsburg Pieter, 698 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) 

8355 294-33 
26-03-1841 

Oudshoorn Cornelis, Schutter 1ste Afd. mobiele Zuid-Hollandsche schutterij *  06-07-1805 Woubrugge,  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) 

9188 570 

15-05-1919 

Oudshoorn G. Beerta Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel(4) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Oudshoorn v. G. te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

6378 23 

07-12-1813 

Oudshoorn van Anne * 1795, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig 

voor den dienst hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3) 

6072 581 
17-07-1821 

Oudshoorn van G te Ferwerd staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6089 1186          

21-12-1822 

Oudshoorn van G. ,  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) 

6015 594 
08-10-1816 

Oudshoorn van G. benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen te Ferwerd  i.p.v. Meijnet D. C. die benoemd is maar de post niet 
heeft aanvaard jaar 1816 (2) 

6016 706 

21-11-1816 

Oudshoorn van G. is benoemd tot Ontvanger der directe en indirecte belastingen in de gemeente Ferwerd enz. jaar 1816 (2) 

6626 522 
15-04-1814 

Oudshoorn van G. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat de Herbergier 
en Tapper Boersma Jan Kornelis het Reglement tegen het tapen s’avonds na tien uren niet heeft ontzien om op zondagavond 10 april 

1814 te tappen en daarom een boete van zes guldens enz. jaar 1814 (2) 

8218 1099/3           
26-10-1839 

Oudshoorn van G., 4 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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Oudshoorn van Gijsb. Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 

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

6099 1066 

31-10-1823 

Oudshoorn van Gijsbert, 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) 

6624 211 
25-01-1814 

Oudshoorn van Gijsbertus ----Bakker Pieter Jans wonende te Ternaard  medelid aan de raad der Gemeente wordt voorgedragen tot 
het waarnemen van de functie van Idzardi W. J.  Schout van de Gemeente Ternaard bij zijn afwezigheid enz. en Oudshoorn van 

Gijsbertus  wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

6833 9-A, 7 
09-02-1824 

Oudshoorn van Gijsbertus te Ferwerd, 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) 

6277 87 

29-01-1817   

Oudshoorn van Hendrik hij wordt benoemd als Gaarder bij de Molen te Heerenveen op een tractement van  150 – 175 guldens enz. 

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

9185 1312 

05-10-1917 

Oudshoorn van Stephanus Cornelis,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1917 (5) 

9191 886 

09-07-1920 

Oudvaart---- Waterschap---- Sneeker Oudvaart , een dossier van het Waterschap, onderwerp,koop van grond en de  bouw 

Sluiswachterswoning en  een tekening i.v.m. Waterregeling van de Oudvaart met de Schutsluis en de Witte Brug jaar 1920 (12) 

6020 136 
03-03-1817 

Oudwoude 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) 

6027 694 

07-10-1817 

Oudwoude----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als gecommiteerden van  

van de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de Quel de Zwemmer van 
Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704.  jaar 1817 (5) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Ouendag H. 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) 

8364 489-6 
1+10-12 

18-05-1841 

 

Ouendag Hermanus staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot 

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

(4) 



6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Ouendag Joh.  hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Ouendag Symon hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6631  1114 

2e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Ouendag Tjeerd hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6070 424-21        

25-05-1821 

Ouendijk Sijbrand 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) 

9182 44 / 603 

30-12-1915 

Ouma J. te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de 

volgende vergunning : 
 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 

bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

6252 1176-18 
06-12-1814 

Outank Gerrit Gerrits wegens kostgeld: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande 
jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

9725 Deel I   

Blz. 12 
00-00-1864 

Outhuijs Sybrand Gerrit, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1864 (2) 

6383 78        

23-04-1814 

Outhuis G. te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

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

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

9725 Deel I   

Blz. 25 

00-00-1867 

Outhuys Sybrand Gerrit, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1867 (2) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Outkers Sipke 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) 

9725 Deel 2 

05-02-1897 

Ouwehand Ameland Kapitein op de Etna 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 1897 (2) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Ouwenalter van den Wouter * Deventer, 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Ouwenbroek 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) 

5983 23 

10-01-1814 

Ouwens ….?  Commies van Florenier ….? Te Lemmer, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele 

ambtenaren welke bij het vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne 
boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3 

9184 155 

03-02-1917 

Ouwerkerk van Catharina vrouw van Nauta Johs. , 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Ouwerkerken Paulus. 289 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) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Ouwes Dirk Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van 

zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 

Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige 
Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Ouwewrkerk Pieter 221 is zijn volgnummer en Alphen 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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Oven v.d. Douwe Jacobs 132 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) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Oven van der J. D. te Ee 7 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) 

6271 574-5 

06-07-1816 

Oven van der Jacob Douwes, 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) 

6056 156, 182 
03-03-1820 

Oven van J. C.---- Scheltema Jan schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur hij geeft met onderdanigheid te kennen dat hij 
woonachtig is op Nes op Ameland als door den heer Oven van J. C. Cargadoor te Amsterdam enz. gekwalificeerd zijnde geworden 



om de geborgen Takelagie van het verongelukte Smakschip  de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels Berend zo spoedig mogelijk te 

verkopen enz. ook een brief ondertekend door de gebroeders Hooglandt die schrijven dat aan boord een vaatje krijt was aan het adres 

van Landt Lorentz te Rensburg  ook ondertekend  Molanus G. Ontvanger en Snoek P. J. Commies der in en uitgaande regten en 

accijnsen een brief jaar 1820 (10) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Oven van J. C. vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6855 6-A 

04-10-1824 

Overbeek Corneis, Kleermaker te  is vertrokken van Groningen naar Leeuwarden jaar 1824 (2) 

6848 8-A  

16-07-1824 

Overbeek Cornelis, Kleermaker teLeeuwarden  een extract vonnis van de Politie jaar 1824 (20 

6383 86      

23-04-1814 

Overbeek K. J. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

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

6025 523 

08-08-1817 

Overbeek K. J. te Graneker. Onderwerp;  in een handgeschreven brief met zijn handtekening;  hij neemt   sinds 19 maart 1812 waar 

voor de predikant in de Doopsgezinde gemeente en hij meent recht te hebben op enz. enz. jaar 1817 (2) 

8223  1207/11+12 

26-11-1839 

Overbeek, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en 

Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, 

Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. , jaar 1839 

6243 191-20 
06-03-1814 

Overberg G. B. , 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) 

6833 27-A, 3 

06-02-1824 

Overdiep A. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

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

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

6093 337 
22-04-1823   

Overdiep Atze Jelles---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van de Grietenij 
Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe Belastingen uit de Heeren Doesburgh van 

Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter 

resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan enz. 
jaar 1823 (4)   

9126 812-4 

08-05-1879 

Overdiep Jelle Atzes Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6) 

6247 604 
11-07 -1814  

Overdiep Jelle Siebes zal ontvangen een betaling van fl. 68.13  wegens   geleverde materialen aan de school te Heerenveen enz. 1814 
(1) 

6301 318-8 

19-09-1821         

Overdiep Jelte Siebes  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) 

5984 125, 125E-3 

16-02-1814 

Overdiep Jelte Sybes te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van 

den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 1814 (5) 

6833 27-A, 2 
06-02-1824 

Overdiep S. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met 

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

6028 810 
13-11-1817 

Overdijk  Oene J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 
Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

8214  1027/16 

bl. 2 nr. 371 

07-10-1839 

Overdijk A. T. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Overdijk Auke, 132 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 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Overdijk Berend, 560 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) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Overdijk Berend, fuselier gewapende burg’m,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Overdijk Bernardus, 131 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 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Overdijk Hendrik, 72 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

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

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

6243 191-11 

06-03-1814 

Overdijk K.Kamsma 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) 

6242 124-6 

19-02-1814 

Overdijk Klaas hij staat op een staat van betalingen ,  hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60-12  wegens buitengewoon 

wacht doen bij dag en nacht enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6242 124-6 

19-02-1814 

Overdijk Klaas hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 48   wegens geleverde Turf ten dienste van de Nationale Garde enz. 

enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 



5984 110 

31-01-1814 

Overdijk Klaas---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de 

staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van 

die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon 

verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen 
te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van 

de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden 

te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas 
Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de 

schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15) 

5985 233 
30-03-1814 

Overdijk Klaas---- Ruiter de A. & comp. een handgeschreven brief met zijn handtekening ,hij tekent A. F. de Ruiter en zijn 
compagnon Galama Jan tekent ook, ook o.a. een staat van uitgaaf bereffende het in de brief genoemde touwwerk hier worden ook  

genoemd Overdijk Klaas, Wessel van Moses Salomons alle te Harlingen en Kersjes N. J. comm. der speciale Police, jaar 1814 (10) 

6005 938 blz. 4v 
30-11-1815 

Overdijk Oene Jelles 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 

Overdijk Oene Jelles 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    145 

6016 707 

21-11-1816 

Overdijk Oene Jelles, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te 

Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde 

kledingstukken, jaar 1816 (5) 

9182 284 
09-02-1916 

Overdijk Sieds,  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) 

9183 1731 

05-12-1916 

Overdijk Sieds, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6100 1215-1 
29-11-1823 

Overdijk Sipke  te Goutum en Huisman aldaar  , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Huizum in 1823 
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6089 1194 blz. 1v        

23-12-1822 

Overdijk Sipke Huisman te Goutum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

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

6078 95 
25-01-1822 

Overdijk Sipke Huisman te Goutum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Huizum, jaar 1822 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 183    
00-00-1898 

Overdijk Sipke,  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Overdijk Sjouke, 133 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) 

6092 248 

24-03-1823 

Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onder Leeuwarden nabij het Hollandershuis, ten oosten 

de dijk naar het Hollandshuis,  en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden Romkes F. en Jansma G. enz. 
verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3)  

6683 2 deel 1, 6 

04-01-1819 

Overdorp J. L. Predikant te Epe tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur 

Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale 
Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door 

aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. 

besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2, 7 
22-01-1818 

Overdorp J. L. te Epe Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Overdorp J. L. te Epe 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, 8 
04-01-1819 

Overdorp J. L. te Epe 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 

Overdorp J. L. te Epe, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale 

gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 8 
06-02-1824 

Overdorp J. L. te Epe, 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 

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

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

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

6709 36 deel 1 

blz. 6 

16-01-1822 

Overdorp J. L. te Epen 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, 6 

22-01-1818 

Overduijn W. te Arnhem Praeses Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 

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



6671 54 deel 2,  

Blz. A  

22-01-1818 

Overduijn W. te Arnhem Predikant lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Arnhem 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, 6 

04-01-1819 

Overduijn W. te Arnhem 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. 2 
14-02-1816 

Overduin W. 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 1 

06-02-1824 

Overduin W. te Arnhem, 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. 1 

06-02-1824 

Overduin W. te Arnhem, 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. 6 

06-02-1824 

Overduin W. te Arnhem, 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  

6021 218 

10-04-1817 

Overduyn P. A. te Assen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst 

(22) 

6683 2 deel 2, 1 
 04-01-1819 

Overduyn W. te Arnhem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 

(6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 
1 

16-01-1822 

Overduyn W. te Arnhem, 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. 
6 

16-01-1822 

Overduyn W. te Arnhem, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Overeem Cornelis, 171 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

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

Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, 

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Overeem Cornelis, 923 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) 

8361 424-17 

01-05-1841 

Overhoff  Michael Antonius staat vermeld op de Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de 

voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre 
dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en 

door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6) 

6709 36 deel 2  blz. 
15 

16-01-1822 

Overhoff W. F. te Bunschoten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 

06-02-1824 

Overhoff W. F. te Uitgeest, 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. 11 
06-02-1824 

Overhoff W. F. te Uitgeest, 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. 10 
16-01-1822 

Overhoff W. T. te Bunschoten, 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 262 

00-00-1818 

Overijssel , Gedrukte Lijst met  de gemeente namen  in 1818, in het  Kwartier van Zalland, van Twente en van Vollenhoven  Jaar 

1818 (3) 

6033 252 
11-04-1818 

Overijssel---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen  van den minister van 
financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder Limburg jaar 1818 

(3) hele dossier (8) 

6418 248-C 1e bat  

14e  blz. 
Nom. Staat 

09-06-1817 

Overing W. K. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het 

Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 
Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit 

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



6028 810 

13-11-1817 

Overing Wietze K. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

8225  1245-8a 

31-40 
07-12-1839 

Overing Wijtske Ulbes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 

Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente 
ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van 

de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6026 652 

23-09-1817 

Overing Wytze staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 

gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6098 889, 1-43 

14-09-1823    

Overlijdensregisters van 1806-1811, verklaringen van alle  gemeente’ s van Friesland waar deze zig bevinden enz. enz. jaar 1823 (2) 

alles (44) 

6098 889, 1-43 
14-09-1823    

Overlijdensregisters van 1806-1811, verklaringen van alle  gemeente’ s van Friesland waar deze zig bevinden enz. enz. jaar 1823 (2) 
alles (44)  

8161 79-4 

22-01-1839 

Overloop van Hendrik, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

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

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

(2) dossier (8) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Overman Gerrit, Kurassier van de Opgeheven Afdeeling Kurassiers no. 1 * 14-04-1804 Arnhem,  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) 

3598 Map 90 
05-01-1878 

Overmeer Asverus Wiebes ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen 
Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, 

Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis 

Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en 
Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten 

Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en 

Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren 
schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te 

Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)   

3698 B-12 
27-02-1832 

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

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6243 191-14 

06-03-1814 

Overmeer H. W. , 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) 

7986 119, 335/4 
04-04-1837 

Overmeer J. W. Verhuring Vaartuig, jaar 1837 

6872 05-04-1825 

39-A 

Overmeer Jan W. , Onderwerp; het verschepen van 22.000 dakpannen vanuit Makkum naar Koningsbergen met het Nederlandsche 

Smakschip de Goede Verwachting enz. jaar 1825 (2) 

6850 23-A  
06-08-1824 

Overmeer Lieuwe Jans te Heeg een gesloten transactie jaar 1824 (2) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Overmeer Lieuwe Jans, 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) 

6845 26-A 

12-06-1824 

Overmeer Lieuwe Jans, slager te Heeg,  een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens het 

slachten van een kalf jaar 1824 (2) 

8315 254, 
1231/13 

14-12-1840 

Overmeer M. H. Amsterdam Schipper op de Waakzaamheid, jaar 1840 

9187 735 

07-06-1918 

Overmeer Thadeus Wilhelmus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 

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

6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Overmeer Tjeerd te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

3698 A-2 

07-10-1828 

Overmeer Wiebe Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid te Veenhuizen. jaar 1828 (5) 

6866 29-01-1825 

6-A 

Overmey W. en Wybrandus L.  dat er geen bedenkingen zijn tegen een voorstel om beide als opzigters over de werkenter vergroting 

van het huis van reclutie en tuchtiging te Leeuwarden tegen een beloning van enz. jaar 1825 (4) 

6091 136 
08-02-1823 

Overneij ….? Opzigter over de werken van de gevangenis te Leeuwarden het betreft het niet overschrijden van het budget voor de 
gebroken glazen en aan de Glazenmaker Heide van der W. de opdragt gegeven enz. jaar 1823 (2) 

6836 6-A 

08-03-1824 

Overneij E. wonende te Leeuwarden hij wordt aangesteld als opzichter ter vergroting van het Tuchthuis te Leeuwarden tegen een 

beloning van f. 60 per maand  enz. jaar 1824 (6) 

5995 14 
11-01-1815 

Overneij W.  hij ontvant een ordonnantie ter uitbetaling van f. 29.11.- wegens gedane reparatieen enz. jaar 1815 (1) 

6058 318 

02-05-1820 

Overneij W.  Opzichter bij de bouw der Rioolen  in het Tuchthuis te Leeuwarden op een daggeld van 2 guldens , mits niet ten 

bovengaande van  enz. jaar 1820  (2) 

6039 781 Overneij W. ,   Hij komt voor op een document met Ordonnancien,  jaar 1818 (1) 



22-10-1818 

5993 890 

05-11-1814 

Overneij W. Mr. Timmerman te Leeuwarden. Onderwerp; een ordonnantie ad. F. 40-1 wegens gedane leveranties enz. jaar 1814 (1) 

6021 203 

05-04-1817 

Overneij W. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6047 415 

21-06-1819 

Overneij Willem hij wordt aangesteld als opzichter bij Kon. Besluit van  27 maart  1819 no. 1 bij de werkzaamheden aan het Riool 

bij het z.g.n. Landhuis te Leeuwarden, met een lijst van benodigde materialen en de kosten daarvan totaal fl. 2389.03  jaar 1819 (3 
dossier 7) 

6099 1048 

22-10-1823    

Overney ….?---- Reneman, hij wordt genoemd in een stuk betreffende waar in hij aangeeft dat  bij de kanselarij  op het Noordeinde 

enz. enz.  en de opzichter Overney deze bak voor 30 jaar terug heeft enz. enz.,  verder gaat het stuk over verbouwingen enz. over de 

Kanselarij en het Huis van Burgelijke en  Militaire verzekering enz.  jaar 1823 (8) 

6093 343 

23-04-1823   

Overney---- Dijk van H. Aannemer : Onderwerp; reparatien  die door de opzichter Overney aangewezen worden ensz. enz. jaar  

1823 (2) 

6870 09-03-1825 
27-A 

Overney N. en Wijbrandus L. beide opzigters bij de vergroting van het Tuchthuis te Leeuwarden een document betreffend hun 
dienstverband en betaling enz. jaar 1825 (2) 

6096 613                    

07-07-1823   

Overney van  beroep opzichter  bericht dat dat in het Tuchthuis te Leeuwarden enige gebreken zijn ontstaan met vermelding van dez. 

enz. enz. jaar 1823 (1) 

6023 414 
30-06-1817 

Overney W.  ------ 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) 

6009 197 

25-03-1816 

Overney W.  een betaling van f. 168.-.- aan hem wegens reparatieen enz. jaar 1816 (1) 

6052 821 

17-11-1819 

Overney W.  een declaratie wegens  de maand oktober bij de nieuw te maken riolen in het tuchthuis enz. door hem verstuurd is 

ontvangen jaar 1819 (1) 

6872 06-04-1825 

11-A 

Overney W.  en Wijbrandus L. Onderwerp hunne declaraties enz. jaar 1825 (3) 

6032 193 

19-03-1818 

Overney W.  Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen 

bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6046 297 

01-05-1819 

Overney W.  hij wordt aanbevolen als  opzichter bij de publieke  gebouwen binnen Leeuwarden  enz,  jaar 1819 (2) 

6069 

 

331 

24-04-1821 

Overney W.  Mr. Timmerman  te Leeuwarden hij wordt aangesteld als opzigter om de uitvoering van de  noodzakelijk reparatieen in 

de gevangenis enz. jaar 1821 (2) 

6049 546 

07-08-1819 

Overney W.  Opziener bij de reparatiewerken aan het lokaal voor de rechtbank enz.  jaar 1819 (1) 

6063 682 

03-10-1820 

Overney W. ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1) 

6048  498 

22-07-1819 

Overney W. ,  Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Overney W. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  Ordonnancie enz. met 

het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6045 285 
26-04-1819 

Overney W. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met 
het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2) 

6051 

 

749 

18-10-1819 

Overney W. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van  Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouverneur van Vriesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6058 386 
29-05-1820 

Overney W. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6066 

 

8 

03-01-1821 

Overney W. , Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1) 

6098 901 
18-09-1823    

Overney W.---- Dijk van B. H.  Timmerman te Leeuwarden wordt opgedagen  enz. enz tevens genoemd Overney W. Opziener bij de 
reparatien van de gevangenis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1823 (2) 

6068 

 

236 

25-03-1821 

Overney W. een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken gunste van hem ten bedrage van fl. 75 enz. enz. jaar 1821 

(2) 

6065 
 

882 
13-12-1820 

Overney W.---- Heide van der L.  hij was aannemer  te Leeuwarden , het betreft reaaratieen  voor een bedrag van fl. 390.=  een 
procesverbaal door de opzichter Overney W. jaar 1820 (1) 

6054 56 

25-01-1820 

Overney W. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1) 

6072 531 
04-07-1821 

Overney W. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland 
hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.  

met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2) 

6046 364 

26-05-1819 

Overney W. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met het 

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

6034 365 

18-05-1818 

Overney W. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 

6074 730 
26-09-1821 

Overney W. hij wordt aangesteld als Temporair opzichter bij de op de 30 maart aanbestede reparatien aan de gevangenhuizen binnen 
Leeuwarden enz. jaar 1821 (1) 

5984 144 

21-02-1814 

Overney W. Mr. Timmerman en Metzelaar hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten dienste 

van s’ Lands Gebouwen te Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de bedragen hiervoor enz. 

Jaar 1814 (5) 

6059 461 

27-06-1820 

Overney W. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage van 

enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  1820 (2) 

6077 984 

10-12-1821 

Overney W. Opziener bij de herstellingen van de laatste stormen aan het Tuchthuis te Leeuwarden en is geslaagd om de 

werkzaamheden onderhands te contracteren de aannemer Dijk van B. H. alhier voor de somma van f. 115.= enz. jaar 1821 (2) 



6050 664 

14-09-1819  

Overney W. opziener bij de reperatie werkzaamheden aan het lokaal bij den rechtbank en ook de riolen in het Tuchthuis te 

Leeuwardenenz. jaar 1819 (1) 

6053 909 

13-12-1819 

Overney W. Opziener bij de vernieuwingen  en verwijdering van het kapitale riool  in het Tuchthuis enz. enz.  zijn declaratie over 

november jaar 1819 (1) 

6001 674 
25-07-1815 

Overney W. te Leeuwarden betreft een ordonnancie van betaling van f. 56.18 wegwns gedane reparatien aan de regtbank van 1e 
aanleg enz. jaar 1815 (1) 

5997 253 

18-03-1815 

Overney W. te Leeuwarden een Ordonnancie ten zijn gunste wordt uitbetaald ten bedrage van f. 103-7- voor gedane reparatien aan 

het enz. jaar 1815 (1) 

6061 548 
10-08-1820 

Overney W. te Leeuwarden, een Ordonnantie,  jaar 1820 (1) 

6051 

 

758 

23-10-1819 

Overney W. van beroep Opzichter betreft een declaratie over de afgelopen maand September enz. jaar 1819 (1 

6014 483 
27-07-1816 

Overney W. voor Leverantien en Arbeidslonen, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het 
bedrag  enz. jaar 1816 (1) 

6051 

 

743 en 758 

13-10-1819 

Overney Willem als opzichter over de werken aan het Tuchthuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1819 (1) 

6004 849 

11-10-1815 

Overney Willem hij wil tegen een daggeld van twee guldens het opzigt houden over de aanbesteding en reparatieen van het Tucht en 

Blokhuis te Leeuwarden jaar 1815 (1) 

5984 103 

08-02-1814 

Overney Willem----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis 

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

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

6004 828 

01-10-1815 

Overnij  W.---- Coolsma A. betreft verslag door de opziener Overnij  W. over de vordering van werkzaamheden aan het Collegie en 

Landshuis te Leeuwarden enz. jaar 1815 (1) 

6005 936 
28-11-1815 

Overnij W---- Coolsma A. betreft verslag door de opziener Overnij W .over de vordering van werkzaamheden aan het Collegie en 
Landshuis te Leeuwarden en betaling 2e termijn van f. 733-7.- enz. jaar 1815 (1) 

6036 480 

07-07-1818 

Overnij W. Onderwerp een ordonnantie met bedragen van betaling legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6871 28-03-1825 
31-A 

Overstroming 1825---- een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 ondertekenaars en andere gebruikers van de 
overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7) 

6871 28-03-1825 

38-A 

Overstroming 1825 Gemeente Wijmbritseradeel  enz. jaar 1825 (6) 

6871 28-03-1825 
37-A 

Overstroming 1825 in de Gemeente Wonseradeel een document met lakzegel van de gemeente,  een door de Grietmannen 
geschreven Berigt van Memorie enz. jaar 1825 (13) 

6872 01-04-1825 

46-A 

Overstroming 1825 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, een Memorie van de Grietman bij de Gouverneur van Vriesland 

ingeleverd met als onderwerp:  om geheel of gedeeltelijke kwijtschelding aan de Landbouwers van de Grondbelasting over 1825 in 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, en vooral ook en boven allen de bewoners van de Noordermeer onder Molkwerum enz. enz. 

jaar 1825 (7) 

6869 01-03-1825 

15, 16-A 

Overstroming---- Alma H. W., bij hem zijn de gelden van de collecte voor de Watervloeden van febr. j.l. gestort ten bedrage van f. 

5191,98 enz. jaar 1825 (3) 

6869 01-03-1825 

17-A 

Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den dijk 

komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag 

verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, 
IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)  

6867 14-02-1825 

15-A 

Overstroming---- de ramp van de 4e op de 5e februari jaar 1825 (1) 

6867 08-02-1825 
27-A 

Overstroming---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van Vriesland dat 
i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden genoemd de plaatsen: 

Meppel,  Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2) 

6867 08-02-1825 
25-2-A 

Overstroming---- Hindelopen: Overstroming een brief van de burgemeester Tjebbes K. (Klaas) van Hindelopen, dat het water 
avonds 10.00 uur over den dijk genaamd het oost enz. spoelde  en alles is weggespoeld tot aan den bintebrug enz. en men heeft 2 

huizen moeten afbreken en de Herberg tegen inbraak moeten enz. jaar 1825 (5) 

6867 14-02-1825 

14-A 

Overstroming---- Kratsch D. C. F. Officier van Justitie te Heerenveen, een beschrijving van de ramp van de 4e op de 5e februari dat 

bij de Lemmer er gaten in de Zeedijk waren geslagen en dat het water met woede binnen kwam stromen en dat zijn huis zodanig 
overstroomde enz. enz.ook dat vele mensen en  er meer dan 2500 beesten zijn omgekomen enz. enz. jaar 1825 (4) 

6867 08-02-1825 

25-1-A 

Overstroming---- Lemmer: Overstroming, een brief van de assessor Poppes B. aan de Gouveneur dat de zeedijken op 

onderscheidene plaatsen zijn overgelopen en doorbroken enz. jaar 1825 (5) 

6867 08-02-1825 
24-A 

Overstroming---- Sneek: Overstroming een brief aan de Gouveneur van Burgemeester Vlink I. (Izaak) ook Y. (Yzaak) van Sneek 
betreffende de overstroming met uitleg wat is overstroomd in Sneek dat het water hier tot eenen nooit gekende hoogte geklommen is 

en Zaterdag avond begon en alles rond de stad was overstroomd zover men kon zien en het over de deuren van de zijl aan de 

Oosterpoort enz. enz. en om de bewoners van Oppenhuizen te helpen hebben wij enige schepen enz. enz.  jaar 1825 (3) 

6868 16-02-1825 

4-A 

Overstroming te Harlingen een ambtelijk stuk wegens het herstellen der Dijkbreuken enz. jaar 1825 (6) 

6867 09-02-1825 

31-B 

Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke 

spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , 
Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint 

Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden 
geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5) 

6867 08-02-1825 

26-A 

Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief aan de 

Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl  Moespot door de zware overstortingen 

bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van Steenwijk aangespoelde lijken 
van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz. jaar 1825 (3) 

6867 10-02-1825 1-

A 

Overstroming: de doorbraak van de oude dijk van het Workumer Nieuwland bij de zogenaamde Dijks Horne ten Noord Oosten van 

de slapende dijk  enz. jaar 1825 (2) 



6867 10-02-1825 2-

A 

Overstroming: Koudumer Slapendijk enz. jaar 1825 (1) 

6867 14-02-1825 

21-A 

Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. Johannesga, 

Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, Blankenham, 
Oldemarkt jaar 1825 (12) 

6868 16-02-1825 

31-B 

Overstroming----Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van 

Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de 

gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz. 
Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga van 

A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4) 

6870 12-03-1825 
6-A 

Overstromingsramp, Onderwerp: een verzoek aan de Koning van de grietman van Utingeradeel om vrijstelling van belasting op 
onbebouwde eigendommen enz. jaar 1825 (5) 

6040 837 

17-11-1818 

Overveen en Bloemendaal het bestuur van de R.K. armen, 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 te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 1818 (3) 

6395 399 

29-04-1815 

Overveen K. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende 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) 

5993 905-b 

11-11-1814 

Overveld S. J., advocaat te Leeuwarden. Onderwerp een request door hem ondertekend voor de directie der Toneelsocieteit voor een 

patent jaar 1814 (3) 

8359 377/28, 24  
19-04-1841 

Overveld Samuel Adrianus 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) 

6082 471 

13-05-1822 

Overveld Sjoerd Jacobus van 32 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info) van candidaten ter voordracht voor de 

functie van  Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz.  i.p.v.  Bierema Oosting Johannes die benoemd is als rechter 

aldaar. Jaar 1822  (2) 

5993 942 
21-11-1814 

Overveld van Sjoerd J., Voordracht tot de functie van ontvanger  te Heerenveen  met geboortedatum en plaats , gehuwd, beroep enz. 
jaar 1814 (2) 

6865 1-A 

15-01-1825 

Overveld van Sjoerd Jacobus ---- Cats Jentje Epeusz.  Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van 

rechtelijke ambtenaren  met 6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank  jaar 1825 (4) 

6872 05-04-1825 
7-A 

Overveld van Sjoerd Jacobus 32 jaar hij is candidaat voor het vervullen van de post van Vice President door de promotie van Tromp 
Tiete Solkes als Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. 

jaar 1825 (4) 

6381 193 
25-03-1814 

Overveldt S. J. , Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  
werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste 

Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda 

….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder 
genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En 

Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en 

fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Overveldt Samuel Adrianus 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) 

6405 130 
12-03-1816 

Overveldt Sjoerd Jacobus  te Leeuwarden wordt vermeld in een ducument van de Minister van Binnenlandsche zaken betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde verzoekt om op grond van art. 12 letter c der wet op de Schutterijen  als Schutter 

wordt vrijgesteld enz. Jaar 1816 (3) 

6034 370 + 382 
20-05-1818 

Overveldt Sjoerd Jacobus 27 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Leeuwarden  i.p.v. 
Veen van der Johannes die tot Vrederechter  van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (4) 

6097 746 

12-08-1823    

Overveldt Sjoerd Jacobus oud 33 jaar---- Cats Jentje Ez. oud 30 jaar Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met 

candidaten voor de post van  Plaatsvervanger in de regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2) 

6396 561 
08-06-1815 

Overveldt van S. J.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland met terugzending van het rekeste (is aanwezig en ondertekend ddor de advocaat Overveldt van S. J. ) van 

Blom Dirk Wijtzes dat hij is  Blomaangesteld tot Plolitie of Stads Major in plaats van wijlen Blom Wijtze Dirks zijn vader en Bakker 

Thomas Baukes  is volstrekts ongeschikt enz. jaar 1815 (6) 

6389 34 

02-11-1814 

Overveldt van S. J., ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , 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 commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., 

Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5) 

6383 1 
29-04-1814 

Overveldt van S. J., Adjudant Majoor hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen 

overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 

6422 501 
17-10-1817 

Overveldt van Sjoerd Jacobus te Leeuwarden wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij geen 
vrijstelling enz. maar dat hij het bij de Krijgsraad enz. jaar 1817 (1) 

6419 307 

11-07-1817 

Overveldt van Sjoerd Jacobus te Leeuwraden ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning betreffende de Nationale Militie 

dat hij vind dat de aangedane vernedering nimmer verdiend te hebben en van den dienst als gewoon schutter vrijstelling enz. jaar 

1817 (4) 

6843 30-C 

Gehuwd.  D. 

21-05-1824 

Overveldt van Sjoerd Jacobus, 752 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) 



6399 803 

26-09-1815 

Overveldt vasn 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) 

6399 806 

18-09-1815 

Overveldt vasn Sjoerd Jacobus en Boelens van Jan Hendrik advokaten te Leeuwarden  vermelden in  een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland dat zij door de commmissie ter regeling der Stedelijke Schiutterij alhier  als gemeen schutter zijn gedesigneerd maar 
zij menen dat enz.  ook de naam Bollard H. A. Procureur staat onder het document enz. jaar 1815 (7) 

8377 771/7 

06-08-1841 

Overwijk B. J. Komt voor op een lijst van personen met een procesverbaal,  jaar 1841 (2) 

8356 328-4 
03-04-1841 

Overwijk B. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele 
Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de 

regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

8374 694/8 
15-07-1841 

Overwijk B. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden 
genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,  jaar 1841 (7) 

9182 24 

06-01-1916 

Overwijk Marten gehuwd met Schakel Geertje met 1 kind,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, 

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

van bestemming,  jaar 1916 (3) 

9181  2110 

08-12-1915 

Overwijk Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9184 727 

04-06-1917 

Overwijk R. te Haskerdijken,  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn 

eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Nijehaske enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

8374 694/8 

15-07-1841 

Overwijk S. J.  wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden 

genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,  jaar 1841 (7) 

8377 771/7 
06-08-1841 

Overwijk S. J. Komt voor op een lijst van personen met een procesverbaal,  jaar 1841 (2) 

8356 328-4 

03-04-1841 

Overwijk S. J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de 

Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor 
hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

6381 141  

t/m 146 

12-03-1814 

Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst  de Burgemeester van de Stad 

IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in active dienst in de Landmilitie nog 

zonen heeft als volgt:  Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-
1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens  een request van eerstgenoemde moeder 

dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het 

onderhoud van haar en 5 broeders  en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma 
Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door 

Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens,  Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te  

Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk 
van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9) 

9725 Deel 2  

Blz. 191 
00-00-1899 

Overwijk Wiebe, 7e Regiment Infanterie, gaat naar Groningen,  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 

6098 899 

17-09-1823    

Overwoldt Sjoerd Jacobus, Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger enz. enz. jaar 

1823 (2) 

6840 1-A 
20-04-1824 

Overzee Auke Jans Kapitein op de Twee Geboeders, jaar 1824 

6426 77 + 88 

16-02-1818 

Overzee Auke Jans---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Overzee Ype Aukes zoon van Overzee Auke Jans en Ypes Renske 
wonende te Heeg  in de Fransche Conseriptie gevallen zijnde in den jare 1812 wil uit den dienst enz. jaar 1818 (6) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Overzee Auke Jans, 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) 

6388 134 -146 

05-10-1814 

Overzee Jan Aukes  ---- 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Overzee Y. A. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6426 77 + 88 

16-02-1818 

Overzee Ype Aukes---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Overzee Ype Aukes zoon van Overzee Auke Jans en Ypes 
Renske wonende te Heeg  in de Fransche Conseriptie gevallen zijnde in den jare 1812 wil uit den dienst enz. jaar 1818 (6) 



9187 1475 

05-10-1918 

Overzet Feije, 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Overzet Roelof,  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) 

9186 374 
04-04-1918 

Overzet Teije, 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) 

5673 

 

126 

09-07-1903 

Oving H. E. (Mr) . lid der firma Scholten N. A. te Groningen  schrijft en ondertekend een brief voor een vergunning van zijn 

motorbootje de “Erica”   liggende te Stavoren in het dossier een paar Rijkstelegrammen  enz. jaar 1903 (9) 

5673 
 

60 
04-07-1903 

Ovinh H. E. te Groningen , een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Erica“  gebruik te mogen maken van de 
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het 

schip en de reglementen enz. jaar 1903 (1) 

5674 73-A 
03-08-1911 

Oxenfort Jr. Dusseldorf Schip de Sybille, jaar 1911 

6872 05-04-1825 

51-C 

Oxie N. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  

met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

6404  101 
25-02-1816 

Oyen van ….?---- Sijtzama van J. G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij maar 23 man overhoud zoo voor de garnizoen als voor het Poetzen en 

Oppassen van de Paarden enz. als bijlage een lijst met de staat van sterkte mede ondertekend door Oyen van ….?  Commanderend 

Officier Regiment Carabiniers enz. jaar 1816 (2) 

8386 949/29 

20-09-1841 

Oytishoff?? te Terzool, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 

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

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Ozenga F. te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, 

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

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

8033 1276-14 
27-06-1838 

Ozenga Jurjen Tjiebes, Kannonier 6e Bataillon artillerie nationale militie * 01-08-1811 Dokkum,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Huis Arrest 

26-03-1824 

Ozenga Sipke IJ., 49 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 

18-07-1839 

Ozinga Abe Tjommes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur 

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

3701 5-D, 7-15 

10-02-1842 

Ozinga Akke Yebs, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D, 7-15 
10-02-1842 

Ozinga Dieuwke Yebs, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D  
laatste lijst 

10-02-1842 

Ozinga Dieuwke Yebs, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Ozinga Durk Jans te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 

1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. 
jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Ozinga E. te Aalzum 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) 

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Ozinga F. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 

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

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

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

8375 708-5_26d 
20-07-1841 

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

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

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

8375 708-5_26a 
20-07-1841 

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

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

8280 526-1, 26 

22-05-1840 

Ozinga F. te Dockum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

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

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

8211 988-3, 26 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Ozinga F. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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



8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Ozinga F. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

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

8386 949/26 
20-09-1841 

Ozinga F. te Dokkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 
Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

6077 969 

06-12-1821 

Ozinga Focke Jans als eigenaar en gebruiker van een ½ pondemaat meer land dan bij de Zetters bekend was en men verzoekt dan 

ook om dit op het relevee te mogen opvoeren enz. jaar 1821 (1) 

5986 238 

01-04-1814 

Ozinga J. M. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 

aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Ozinga J. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het 

Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

3622 J 

Stuk 3 
27-12-1871 

Ozinga Jacob---- Osinga Sietse te Tietjerk is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven 

wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de 
Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Ozinga Jacob en Spoelstra Sikke R. aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de 

tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1871 (6) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Ozinga Jan te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

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

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

8225  1253-13, 24 
10-12-1839 

Ozinga Jan Tjerks te Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

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

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

6384 160-A 

23-06-1814 

Ozinga Jan Ybes, hij is niet bekend is bij het Bataillon te Amsterdam volgens den Lieut. Coll. Guideris F. A. Commanderende het 1e 

Bataillon Inf. Landmilitie enz. jaar 1814 (1) 

6386 22 
24-08-1814 

Ozinga Jan Yebs als laatst gewoond te Gaast is geëngageerd als Karreknegt en nadat hij in den militie moest niet meer wederom 
gekeerd enz. jaar 1814 (1) 

6078 95-14 

25-01-1822 

Ozinga Johannes Sjoerds te Menaldum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6868 21-02-1825 
31-A 

Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter in het ontvang van deinum  
beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide 

te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6245 413 

19-05-1814 

Ozinga Klaas Junior  hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document betreffende 

de  belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4) 

6078 95-14 
25-01-1822 

Ozinga Klaas Klazes te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

8350 175/27-15 

21-02-1841 

Ozinga Klaas Klazes,  Ord’ris Gedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening 

aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Ozinga M. te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

namen (132) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Ozinga Marten T. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

9465 Deel 3, 5 

29-09-1858 

Ozinga Pier te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825 

9465 Deel 3, 5 

21-02-1867 

Ozinga Pier te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8) deze concessie is al verleend op 31-12-1825 

8308 1070-8 
236-278 

28-10-1840 

Ozinga S. D. de weduwe te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

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

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

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Ozinga S. te Engwierum 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) 

6840 36-A  
blz. 44 

22-04-1824 

Ozinga T. S. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

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

8375 708-5_26b 

20-07-1841 

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

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

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



8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Ozinga tte Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

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

3701 5-D, 7-15 
10-02-1842 

Ozinga Yeb Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D 

laatste lijst 
10-02-1842 

Ozinga Yeb Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending 

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Oudkerk Jan, 227 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) 

6097 728 
05-08-1823    

Os van Jacobus wonende in de Rottevalle en geboren 29-04-1752 te Utrecht en dus 71 jaar , zijn vrouw is 65 jasar  en van zijn 4 
kinderen is er slechts 1 ongehuwd van 1778 tot 1781 diende hij als Korporaal onder het Regiment van den Grave van Bijland  van 

1781 tot 1800 werkzaam  aan het Gouvenement te Leeuwarden enz.  . Onderwerp: en request  laatstelijk Opzigter bij de Korenmolen 

te Rottevallehij verzoekt om met pensioen te mogen gaan om zijn zeer hoge leeftijd en  een gebrekkig lichaam enz. enz. en wordt 
ingeschreven met een jaarlijks pensioen van 49 gulden als gewezen Commies ter Recherge jaar 1823 (4) 

6417 200 

17-05-1817 

Olchifka Catharina---- Weber Johan Ferdinand * 8 januari 1790 zoon van Weber Hendrik en Olchifka Catharina zij is geboren te 

Koningsbergen op enz.. in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Slager Jan Alberts met als bijlage het 

Originele Extract Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens  enz. jaar 1817 (5) 

6424 588 

25-11-1817 

Offeren van Steven * 10-02-1791 Tricht 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 september 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) 

6423 541D 

17-10-1817 

Orre Jan Jans---- Orre Klaas Jans * 06-03-1794 z.v. Orre Jan Jans en Swart Anke Klases 27  is zijn volgnummer, hij staat vermeld in 

een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen 

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

6423 541D 
17-10-1817 

Orre Klaas Jans * 06-03-1794 z.v. Orre Jan Jans en Swart Anke Klases 27  is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 
Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de 

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

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

6423 541D 
17-10-1817 

Orre Jan Jans * 11-12-1795 z.v. Orre Jan Jans en Swart Anke Klases is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. 
Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

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

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

6423 541D 

17-10-1817 

Orre Jan Jans---- Orre Jan Jans * 11-12-1795 z.v. Orre Jan Jans en Swart Anke Klases is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een 

door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan 
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 

17-10-1817 

Orre Jan Teunis * 28-04-1797  z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 6 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 

Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan 

welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden 

vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Orre Teunis Jans---- Orre Jan Teunis * 28-04-1797  z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 6 is zijn volgnummer, hij staat vermeld 
in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende 

personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het 
Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

8282 557/19, 232 

01-06-1840 

Oosterbaan van  Leendert geb. 11-07-1797 Harlingen Handgeschreven brief met handtekening, jaar 1840  

6423 541E 
17-10-1817 

Obes Sierd---- Wiggerts Hitte Jeijes * 14-07-1797 zoon van Wiggerts Jeije en Obes Sierd  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 Maria Anna met als kapitein Wiggerts Jeije enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Orre Remt Teunis * 08-10-1798 z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 
Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de 

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

welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden 
vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 

17-10-1817 

Orre Teunis Jans---- Orre Remt Teunis * 08-10-1798 z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld 

in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende 
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het 

Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Otten Wilhelmus geb. 28-05-1804 Utrecht ,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) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Oldenburg Willem Carl Heinrich  * 18-11-1804 Schwerin, Korporaal Kleedermaker in het Oost Indisch leger infantere  Hij staat op 
de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden 

wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Margaretha Catharina in 1836  enz,  en vervallen 

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



8021 1020-19 

09-08-1837 

Olffenen van Arend (Teregt) * 21-01-1807 Rotterdam, Fuseler in het Oost Indisch leger infantere  Hij staat op de Signalements lijst 

van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Palembang in 1836  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos 

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

8376 

 

744/8 

30-07-1841 

Oostman Frederik Christiaan geb. 03-08-1808 Amsterdam, hij is bij vonnis van de krijgsraad te Makassar de 4e sept. 1840 voor 

bedrog enz enz. 50 rietslagen enz. en teruggestuurd naar Nederland  met het schip enz.  jaar 1841 (3) 

6250 964 

05-10-1814 

Oppedijk W. J. (Walle Jans) overl 21-12-1811 Maire van IJlst zijn weduwe Jans Richtje  moet nog ontvangen het Tractement van 

haar overleden man---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de raad 
van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7) 

6623 43 

07-08-1813 

Oosten van Rinske Douwes, 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) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Onnes Gabbe Klazen Remkes * 07-04-1814 Kok op de Medenblik, jaar 1837 

8264 180/10, 144 
21-02-1840 

Ocs Johannes Philippus * 07-12-1817 Leeuwarden, jaar 1840 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Oosterdiep Wybren Wouters * 30-10-1818 Matroos op de Jonge Hylke Tromp, jaar 1837 

6848 19-A  
12-07-1824 

Oldenburg C. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is 
gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4). 

6869 03-03-1825 

2-A   

Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 zijn aangewezen zijn de 

landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse die voorgesteld worden enz. 
Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau J. J. en dat de Landmeter 

Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7) 

6868 17-02-1825 

1-A 

Overstroming---- Onderwerp: Overstroming Februari 1825 genoemd de plaatsen Lemmer, Kuinre jaar 1825 (7) 

6869 26-02-1825 

2-A 

Overstroming van den 3e, 4e en 5e februari 1825, Onderwerp: een voorgeschreven Collecte voor de Ongelukkige slagtoffers der 

buitengewone hooge watervloeden enz. jaar 1825 (4) 

6868 22-02-1825 

20-A 

Overstromingen van 5 februari 1825 te Ternaard , een ondertekende brief van de Vrederegter van het Kanton Holwert de Heer 

Hartmans H. D? enz. jaar 1825 (2) 

6868 24-02-1825 

8-A 

Overstromingen van 5 februari 1825---- Watersnood, Onderwerp: de woningen die onder water hebben staan en verdere schade enz. 

jaar 1825 (2) 

6868 22-02-1825 

22-A 

Overstromingen van 5 februari 1825, een document met Korte staat van de onkosten welke calculatief benodigd zullen zijn tot 

herstel der schade aan de zeeweringen der Provincie Vriesland enz. er worden de bedragen vermeld van de schade enz. jaar 1825 (5) 

6868 23-02-1825 

4-A 

Overstromingen van 5 februari 1825, een document waarin vermeld dat er een verschrikkelijke stank en vooral in Weststellingwerf 

veel vee door de watersnood verdronken omdrijft en dit schadelijk kan zijn voor de gezondheid want in het jaar 1249 is er de 

geduchte pestziekte geweest zowel onder de menschen als Runderbeesten door het onbegraven laten van het vee door de watersnood 
destijds verdronken zijn enz. enz. jaar 1825 (6) 

8093 565-6 

00-00-1836 

Obé, l’ ….? Geb. Amsterdam. Kapitein 20-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene 

Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8270 298/16-11 
25-03-1840 

Oosterhagen Hein, d.d. 25-03-1840 Handgeschreven brief van de Winkelier Hein Oosterhagen, jaar 1840 

8375 716-3_1M 

22-07-1841 

Olij Sijberen 29-07-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 

kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document 
zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de 

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

9182 113-a  

15-01-1916 

Oosterwolde, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van 

de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van 
de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-

Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, 

Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, 
Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  

aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  
(onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, 

Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, 

Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, 

Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (50)  

6851 43-A 

20-08-1824 

Otto Jan 1e Commies der belastingen te3 Leeuwarden, Onderwerp declaratie betreffende de kosten die hij maakte er wordt ook in 

genoemd de Schipper Duintjer Hendrik Jurjens, onderwerp lijst der meubelen  welke op 5 Augustus 1824 uit het gebouw genaamd 

het zeekantoor te Harlingen enz. jaar 1824 (29) 

6669 415-d 

29-10-1817 

Olivier W. (Willem) Burgemeester van Sneek (treed af 2 januari 1820) 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) 

8305 1010/17 
12-08-1840 

Oppenhuizen Sijne Frederiks, Lancier, Reg. Lanciers no. 10 * 11-10-1820 Sneek,  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) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Ozentraat Jan 24 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van 

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

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



6869 28-02-1825 

3-6 + 17-A 

Overstroming  3-4-en 5 februari, betreft een collecte voor de slachtoffers enz. maar dat alle boeren wegens de hoge stand slecht 

bereikbaar zijn enz.  jaar 1825 (10) 

6868 16-02-1825 

1-A 

Overstroming 3-4 en 5 februari Onderwerp:  Collecte onder de ingezetenen door het gehele rijk teneinde de slachtoffers  zo veel 

mogelijk enz. jaar 1825 (6) 

6869 01-03-1825 
1-A  

Overstroming 3-4-en 5 februari, betreft een collecte voor de noodlijdenden enz. maar dat alle boeren wegens de hoge stand slecht 
bereikbaar zijn enz.  jaar 1825 (3) 

6869 01-03-1825 

2-A 

Overstroming 3-4-en 5 februari, betreft het onbegraven blijven der verdronken beesten en het broeijen van de Hooibergen enz.  jaar 

1825 (3) 

6384 132 
16-6-1814 

Osinga Jan IJebs hij is op de controle van vertrek van 3 mei onder nr. 25 nog niet bij het Bataillon te Kampen aangekomen en dat de 
persoon van Oebles Wiebe van Amsterdam moet komen nog niet gearriveerd is enz. jar 1814 (1) 

6242 124-7 

19-02-1814 

Otma O. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 17-5  wegens logies  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 

1814 (2)  dossier  (16) 

8280 525-A, 4 
21-05-1840 

Overzee Tjitze staat vermeld in een document dat hij  op 30 juli 1835 
naar de staande Armee is overgegaan enz. jaar 1840 (1) 

6014 519 

17-08-1816 

Overneij W. voor Arbeidslonen, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het 

bedrag  op enz. jaar 1816 (1) 

6089 1163 

13-12-1822 

Ottema T. de weduwe , aan haar is op 14 oktober uitbetaald fl. 70.73  op eene ordonnantie, zij levert Commenywaren aan de 

gevangenen  enz. enz. maar de ontvanger twijfeld of hij aan de goede heeft betaald enz. jaar 1822 (1) 

6061 546-8 

08-08-1820 

Otterloo van B. ontvangt voor restitutie enz. f. 2.10 voor het Gouvernement enz. wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. 

Gouverneur van Vriesland  wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 (8) 

 

  


