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Invt. Akte Toegang 11 ** 

3701 38-D, 17-24 
08-02-1842 

Paal v.d. Aafke, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

3701 38-D,1-13 
08-02-1842 

Paal v.d. Pietje, 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) 

6019 121 

25-02-1817 

Paalman G. de weduwe Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt  

vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner 
Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te 

kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer 
Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 (3) 

6025 591 

30-08-1817 

Paap Reindert Jans Vergaan opTexel Schipper op de Engelina, jaar 1817 

9180 42 
07-01-1915 

Paardekam Jan Baptiste,  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) 

6065 

 

934 

30-12-1820 

Paarden --- Fontein Pieter  is gemachtigd  door de erfgenamen van Douma Pieter Watses gemachtigd om hun aandeel in de 

schade geleden door het sterven van paarden wegens een besmettelijke ziekte enz. enz. jaar 1820 (1) 

6039 787 

26-10-1818 

Paarden---- Aebinga van Humalda Idsert Gouveneur van Friesland Onderwerp; Rekening voor de Rendant voor ontvangen 

gelden van verschillende gemeenten wegens geleverde Dragonderspaarden in de jaren 1814, wordt ook in enoemd de 

provincie Utrecht  Jaar 1818 (11) 

6065 
 

921 
27-12-1820 

Paarden ----Noordenbosch T. D. weduwe van Hiddinga S. A.   een geretourneerde kwitantie   groot 165 gulden  
betreffende gedode paarden tijdens  de geheerste besmettelijk ziekte in 1818 en 1819 , verder gaat het ook over de 

kwitantie van wijlen Douwma P. W.  maar dat zijn ewrfgenamen niet hebben voldaan enz. jaar 1820 (1) 

8206  882/7, 129 
28-08-1839 

Paarden, Onderwerp; 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) 

8307  1053/7 

23-10-1840 

Paardenbelasting,  Extract uit het Resolutieboek Ged. Staten van Friesland  met een lijst met ca. 1600 personen  die 

personele belasting moeten betalen en tevens bezitters van paarden zijn uit  alle gemeenten van de prov. Friesland. , jaar 
1840 (18) 

6285 

 

1254,1286 

20-12-1817 

Paasloo Hendrik Pieters---- Kool W.B.  Secretaris van Schoterland  Onderwerp; request van  Paasloo Hendrik Pieters een 

het requistreren van een ingeleverde verrekening van Paasloo Hendrik Pieters wegens rijden met Militair enz. enz. tevens 
een besluit op dit request enz. jaar 1817 (3) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Paasloo Hendrik Pieters---- Kool W.B.  Secretaris van Schoterland  Onderwerp; request van  Paasloo Hendrik Pieters een 

het requistreren van een ingeleverde verrekening van Paasloo Hendrik Pieters wegens rijden met Militair enz. enz. tevens 
een besluit op dit request enz. jaar 1817 (5) 

6661 137 blz. 7 

19-03-1817 

Paats ? Hein te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 

Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der 

Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag 
van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

6242 90 

04-02-1814 

Paaun Douwe 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 

Paaun Thomas 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen  

Huis Arrest 

26-03-1824 

Paauw Hendrik, 126 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) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Paauw Jan 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) 

8257  77/4, 5 

22-01-1840 

Paauw Thomas het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen 

enz. jaar 1840 (4) 

8217 1083/2, .10  
22-10-1839 

Paauw Thomas 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 

Paauw Thomas 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) 

6391 17 
05-01-1815 

Pabst  v. ….?---- Haan de Thijs Annes het betreft zijn doodextract dat hij is overleden in het Hospitaal te Kampen op de 
12e december 1814 getekend door den Luitenant Kolonel  Pabst  v. ….? enz. jaar 1815 (1) 

6384 53 

07-05-1814 

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) 



6383 177 

24-05-1814 

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) 

6383 48 

05-05-1814 

Pabst ….?---- Hijnsius Arien Pieters, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon 

Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den dienst om 

zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 

6382 39 
30-03-1814 

Pabst …?---- Kraayer Lebe Hendrik geboren te Ureterp is onbekwaam in tot den dienst de Luitenant Colonel Pabst …? 
Verzoekt daarom een ander in zijn plaats enz. doch hierbij een extract uit het stamboek van Pieters A. daar hebben wij niets 

in kunnen vullen daar de persoon  bij zijn komst ziek is gevalen  enz. enz. jaar 1814 (1) 

6396 587 
06-06-1815 

Pabst E. L.---- 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) 

6393 183 

18-03-1815 

Pabst v. F. E. L.----Leonard Jacobus Fransses komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum 

en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende 

het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente 

enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 

6392 114 

20-02-1815 

Pabst v. F. E. V. L.---- Meulen van der Andries Volkerts hij is van zijn Bataillon gedeserteerd en deze zou zich ophouden 

in Makkum in Vriesland en de Luit. Colonel van het 3e Bat. Infant. Der Landmilitie te Bergen op Zoom Pabst v. F. E. V. 
L. verzoekt hem op te sporen enz. Jaar 1815 (1) 

6382 116 

07-04-1814 

Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de 

Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te Bolsward, Post Jacob Ages te 
Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma Age te Sneek bij het Bataillon 

zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet bekend is. Jaar 1814 (1) 

6381 129 

13-03-1814 

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en 

ondertekend een brief dat hij meestuurd 3 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name 
Bootje Boote Theunis uit Heerenveen, Pool Dirk Minzende van Oudega en Vries de Wouter Douwes als volgt; een 

signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info, enz.  jaar 1814 (3) dossier (5) 

6381 130 
15-03-1814 

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en 
ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name 

Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma Libbe Jans, Haan de Tijs 

Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info enz. jaar 1814 (3) 
(dossier 12) 

6381 153 en 154 

15-03-1814 

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en 

ondertekend een brief dat Vries de Pieter Tjeerds van Hindelopen en een brief van de Chirurg Rauen J. A. bij zijn Corps 
fungerende , remplacant van Adema Johannes Arnoldus in het Canton Bolsward getrokken heeft enz. geheel buiten staat is 

bij de Armee te kunnen dienen wegens bloedspugen uit de long voorkomende  en daarvoor enz. jaar 1814 (3) 

6381 178 

22-03-1814 

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en 

ondertekend een brief dat Vries de Oene Jans van Lippenhuizen is in het arr. van Herenveen overleden de 6e Maart 1814 
en Tilleboer Sippe Pieters van makkum overleden is in het Arr. Sneek op den 18e Maart 1814 enz. jaar 1814 (1) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 
 

Pabst van F. E..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) 

6382 133 

12-04-1814 

Pabst van F. E..L Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de 

Commissarissen van Vriesland dat Galijma Abraham Jans plaatsvervanger van no. 38 te Rauwerd Akker van der Jan 

Sybes werkelijk bij enz. enz. jaar 1814 (1) 

6384 169 
28-06-1814 

Pabst van F. E..L, Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie te Campen vermeld in een document dat hij 
toezendt aan de Gouverneur 3 quitantien (in het dossier aanwezig) van Schoondorp B. C. wegens vragt van Heerenveen tot 

den Lemmer en van Lemmer tot Campen geadresseerd aan de 1e Luitenant Groenewegen ….? Officier der kleeding enz. 

jaar 1814 (4) 

6387 118 
22-08-1814 

Pabst van F. E..L.---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der 
Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen 

beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met 
klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen 

Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, 

Hoff of Haff v. den B?   jaar 1814 (2) 

6382 40 
30-03-1814 

Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten van de 
manschappen die gedeserteerd zijn enz. jaar 1814 (2)  

6382 63 

01-04-1814 

Pabts ….? Luitenant Colonel, commanderende 3e bat. Landmilitie in garnizoen te Kampen informatie gehouden op last 

van Pabts, van de Soldaat Jong de Otte Derks ten overstaan van de Capitein Sluiterman D. en den Luitenant Hulsteijn van 
Flaganaeus daarna een lijst met een aantal vragen en de antwoorden van de soldaat hij is 33 jaar geboren te Makkum waar 

hij dienst genomen heeft voor hoe lang getekend door de Capitein en de Luitenant enz. enz. jaar 1814 (3) 



6382 68 

31-03-1814 

Pabts ….? Luitenant Colonel, commanderende 3e bat. Landmilitie in garnizoen te Kampen, een brief van de Commissaris 

Generaal  voor Binnenlandsche zaken aan de Commissarissen Generaal in Vriesland dat de order om de kleding te 

bespoedigen niet kan worden afgekeurd enz. jaar 1814 (2) 

6862 4-A  
18-12-1824 

Padberg  Jurjen,  deurwaarder, een request , en Jongh T. G. Notaris te Gorredijk wegens overtreding op de wet registratie, 
en Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden een zeker  protest van non betaling enz.   jaar 1824 (8)  

  

6830 24-A-b+c 

20-01-1824 

Padberg Clemens Mr. Kleermaker met een knegt te Gemeente Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements 

Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen 
van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4) 

6844 19-A 

04-06-1824 

Padberg Clemens te Joure,  bekeuring wegens het niet aangeven van zijn knecht enz. jaar 1824  (3) 

6843 30-C,      
GehuwdenD. 

21-05-1824 

Padberg Johannes, 112 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) 

6678 353 

00-00-1818 

Padberg Johannes, van Roomsche Godsdienst en Huisonderwijzer, Onderwerp een request tot plaatsing,  met een 

handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1818, (8) 

6859 11-A 
11-11-1824 

Padberg Jurjen, Deurwaarder te Heerenveen Onderwerp het niet betalen van schuld door Sleeswijk van Veenstra Rienk, 
Apotheker te Heerenveen ten vordee van Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden jaar 1824 (2) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Padekens Paulus, 181 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van 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) 

6675 199 
07-05-1818 

Paduef? van Arrighi staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het 
verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden 

verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)   

9126 812-6 

08-05-1879 

Paehlig Carel Christiaan Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Sneek met persoonsgegevens enz. enz. jaar 

1879 (6) 

6087 948 

11-10-1827 

Paese Klaas 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) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Paesens ---- Kerkvoogden van Paesens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van 
wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6057 242-a 
05-04-1820 

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

6001 679 

25-07-1815 

Paesens---- 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) 

6386 91 
13-08-1814 

Paeux Harmanus 2e Luitenant, hij is benoemd als officier van van de 1e Comp. schutterij Harlingen enz.  jaar 1814 (2) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Paf Johannes, 10 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) 

6293 47-14 

07-10-1818 

Pafhuizen Doris  hij ontvangt een som van fl. 50  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige 

district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

8361 428-6 

03-05-1841 

Paijs Joseph Jacob, ook genoemd Pais Joseph van Jacob milicien 8e regiment infanterie de Officier van het Regiment is 

aangeschreven dat voornoemde onverwijld uit de sterkte van enz. en zijner naam onder nr. 29885 vann het Stamboek te 

doen royeren omdat hij bij Arrest van het Provinciaal geregtshof van den 26e october vorig jaar terzake van drie diefstallen  
in een enz. door middel van overklimming enz. tot 4 jaar is veroordeeld enz. jaar 1841 (4) 

6397 670 

15-06-1815 

Pairtzgen 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende 

document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? 
Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of 

Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

8270  298/16 -8 

25-03-1840 

Pais Benjamin, Handgeschreven brief van de Inlandse Kramer Benjamin Pais te Harlingen, jaar 1840  

 

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Pais Joseph nr. 38 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) 

8361 428-6 

03-05-1841 

Pais Joseph van Jacob---- Paijs Joseph Jacob, ook genoemd Pais Joseph van Jacob milicien 8e regiment infanterie de 

Officier van het Regiment is aangeschreven dat voornoemde onverwijld uit de sterkte van enz. en zijner naam onder nr. 
29885 vann het Stamboek te doen royeren omdat hij bij Arrest van het Provinciaal geregtshof van den 26e october vorig 

jaar terzake van drie diefstallen  in een enz. door middel van overklimming enz. tot 4 jaar is veroordeeld enz. jaar 1841 (4) 

8342  37/1-7 
12-01-1841 

Pakker Gosse Annes Winkelier te Bolsward, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving 
van de overtreding enz , jaar 1841  (7)   

3577 47 

27-08-1833 

Pakker Sytske Annes Weduwe van Yske Jacobs de Blaauw (Schipper) Bolsward een request door haar getekend   dat haar  

oudsten zoon  Jacobs Ysken schoon minderjarig  te vergunnen als Schipper van Bolsward op Sneek dit veer te mogen 

varen enz. het verzoek door de schipper Postma Doekele Sieberens huurder van dit veer voor de wederhelft ondersteund en 
getekend enz. jaar 1833 (23) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Pakvis Pieter 254 is zijn volgnummer en Vlaardingen 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) 

8383 890/4 
08-09-1841 

Pal   J. H. Bakker te Workum onderwerp; Kosten ter zake administratie wegens een procesverbaal enz. jaar 1841 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Pal  van den Fonger Taekes   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6658 575 blz. 5 
25-11-1816 

Pal Pieter staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het 

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

6830 1-C 

14-01-1824 

Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar---- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 

76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 
jaar, Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten 

wonende welke verklaarden en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te 
Amsterdam wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5) 

6070 424-23        25-

05-1821 

Pal v.d. Fonger Feikes 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 

Pal v.d. Fonger Takes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 

aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8285 615-2, 41-2 
19-06-1840 

Pal v.d. L. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

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

wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8386 949/41 

20-09-1841 

Pal v.d. L. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als 

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

8280 526-1, 41 
22-05-1840 

Pal v.d. S. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8285 615-2, 41-1 

19-06-1840 

Pal v.d. S. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

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

6082 453 

03-05-1822 

Pal van der Fonger 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) 

6277 30-8 

09-01-1817 

Pal van der Fonger T. 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) 

8377 754/6-1 

02-08-1841 

Pal van der Fonger Taekes te Workum, een perceel land, Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der 

taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3) 

9465 Deel 2, 119 
00-00-1866 

Pal van der Hendrik te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum op Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

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

5664 37, 3 
01-04-1910 

Pal van der J. Idskenhuizen Schip de Reserve,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

8383 894-5 

09-09-1841 

Pal van der Jacob H. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Pal van der L. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

6008 122 

20-02-1816 

Paleis te Brussel, Brussel het plan van de gebouwen en terreinen , gedestineerd  voor het Paleis van Z.M. te Brussel een 

mooie plattegrond, jaar 1816 (5) 

9181 1751 

06-10-1915 

Paling Rijk Hendrik,  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) 

6397 670 

15-06-1815 

Palland tot Eerde van Ritmeester bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende 

document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? 
Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of 

Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

9184 729-2 
04-06-1917 

Pallandt van Baron S. J----------   Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven 
brief met zijn handtekening,  Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland 

ter Wolvega   naar de rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende 

brug genaamd Blessebrug, en dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. 
komen in voor Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten 

Woudsma Feike,  Koopman te Wolvega, Ensing Joseph Christiaan   Boer te Peperga , Deking Dura  J. C. te Dordrecht, 

Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor Woudstra H. Th te Wolvega  enz.  .  ,  jaar 1917 (3) 



6633 1376 

24-10-1814 

Pallema Sijmon IJ.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat 

deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en 

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

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

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

Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus)  ook een verklaring ondertekend door  de 

bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, 
Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma 

Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende 

verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31) 

8280 526-1, 40,1 

22-05-1840 

Pallema T. 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Palm Hendrik, 220 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 8 

22-01-1818 

Palm van der J. H. (De Ridder)  te Leiden Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid 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) 

6683 2 deel 1, 7 

04-01-1819 

Palm van der J. H. (De Ridder) Ouderling te Leyden 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 blz. 13 
22-01-1818 

Palm van der J. H. (Prof.) te Leiden Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 

1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

Palm van der J. H. te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Palm van der J. H. te Leiden, Professor en ouderling, hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, 

Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de 

voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6082 453 
03-05-1822 

Palma A. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6413 10 
08-01-1817 

Palma J. A. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij  op zijn verzoek ontslagen wordt als 1e Luitenant enz. jaar 

1817 (2) 

9187 890 

04-07-1918 

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

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

9187 1114 

07-08-1918 

Palma Jelle, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6390 19 

08-12-1814 

Palma L. P. (Talma?) 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) 

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Palma Pieter te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Palma Pieter te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van 

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

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 39 

02-09-1865 

Palma Pieter, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Klooster Lidlum,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 39 

02-09-1865 

Palma Pieter, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Oosterbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

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

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

8210  958/2 211 
Bladz.3>> 

17-09-1839 

Palma S. G. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter 

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



9181 1413 

06-08-1915 

Palma Sybe  (Talma Sybe?) ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

6623 42 
07-08-1813 

Palma Sybe Ynzes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet 

ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Palma Sybe Ynzes, 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 
06-02-1824 

Palmer W. te Termunten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 19 

06-02-1824 

Palmer W. te Termunten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en 

van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde 

plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 
blz. 13 

16-01-1822 

Palmer W. te Termunten, 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. 19 
16-01-1822 

Palmer W. te Termunten, 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) 

3594 Map 88-B 
1876--1878 

Paloma? Hessel R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat 
zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd 

daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te 

Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. 
jaar 1877 (3) 

9187 1575+ 1579 

19-10-1918 

Pals C. (Christiaan) zijn benoeming tot burgemeester van Menaldumadeel , tevens een telegram dat hij voor de beediging 

gaarne zal verschijnen aar 1918 (6) 

6394 234 
06-03-1815 

Pals Leendert Thijs (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente 
Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

6026 658 

24-09-1817 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 55 j.  ---- Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post  van Vrederechter te 

Leeuwarden i.p.v.  Burmania Rengers van  Justus Sjuk Gerold die  is benoemd tot lid van de Raad van State  jaar 1817 (2) 

6624 316 
28-02-1814 

Palsma A. H. (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 boovendien eischt Oevering Nolke 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) 

6639 416 
02-05-1815 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Grietman van Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Folkerts Rigtje geboren onder het behoor van de Stad Leeuwarden betreft het verschil van haar allementatie 

enz. jaar 1815 (2) 

8211 976/8 
23-09-1839 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij neemt de werkzaamheden van de Grietman waar wordt vermeld in de aanvraag tot 
verlof van de Grietman van Leeuwarderadeel Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) enz. jaar 1839 (3)   

6069 

 

342, 12 

28-04-1821 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 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) 

6070 424-22        25-

05-1821 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6070 424-22        25-
05-1821 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 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) 

8364 502-495-16 
21-05-1841 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie 
Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 

mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 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 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 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) 

6026 672 

29-09-1817 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Landbouwer Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post  van Vrederechter te 

Leeuwarden i.p.v.  Burmania Rengers van  Justus Sjuk Gerold die  is benoemd tot lid van de Raad van State  jaar 1817 (2) 

8386 945/11 

24-09-1841 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) onderwerp; aanvraag van verlof van den Grietman , jaar 1841 (1) 

6100 1192-1 

26-11-1823 

Palsma A. H. (Andle Hendriks)---- Porte Meindert Jans  en Palsma A. H. (Andle Hendriks) zij zijn als Schatters  over 1824 

te Leeuwarden  gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 



6394 315 

15-04-1815 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de Gemeente Wirdum in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn 

naam onder staat schrijft hij dat de Boerenknegts mede begrepen worden onder de personen die een eigen bestaan 

hebbende bedoelt bij artikel 23 der wet op de Nationale Militie enz. jaar 1815 (3) 

6639 469 + 476 
23-05-1815 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Folkerts Rigtje dochter van Lucas Folkert thans op het Weidumerhout gehuisvest is het zelfde meisje dat 

omtrent de verpligting tot alimentatie tusschen de Armvoogden enz. jaar 1815 (2) 

6645  862 

30-10-1815 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het request van de Armvoogden van Bozum voor het onderhoud van Romkes IJtje huisvrouw van Teunis 
Tjeerd enz. jaar 1815 (1) 

6648 58 

09-02-1816 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende den Heer Bertrand F. A. te Witgaard R. C. Priester en Pastoor een jaarlijks tractement van enz. jaar 1816 (3) 

6633  1426 
04-11-1814 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
Hellema Doeke Precepteur te Wirdum en Smeding Andries Huisman aldaar  en het onderhoud van de weg lopende van 

Wirdum naar de Algemene Rijdweg en de daarbij lopende Opvaart enz. jaar 1814 (2) 

6089 1199 blz. 1       
26-12-1822 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Leeuwarden , 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) 

6028 835 

25-11-1817 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Te Leeuwarden een  Ordonnantie ten name van hem, jaar 1817 (1) 

6864 60-C-1 
13-01-1825 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Leeuwarden, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Leeuwarderadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd 

Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede 
tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn 

woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 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) 

6866 01-02-1825 
4-1-C 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Wirdum---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te 
Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor 

de ligting van 1825, jaar 1825 (7) 

8257  70/1, 23 
21-01-1840 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) van Leeuwarderadeel., het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het 
teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 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, 8 

19-04-1841 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en 

vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het 

Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening 

van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  

woonplaats jaar 1841 (6) 

6021 252, 1, 5-6  
+ 9-10  

17-04-1817 

Palsma A. H. (Andle Hendriks) wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en 

zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  

(5) dossier (18)   

6060 480 
06-07-1820 

Palsma A. H. (Andle Hendriks). Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon 
die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6624 214 

26-01-1814 

Palsma A. H. (Andle Hendriks).---- Sijbrandi R. (Ruurd) Huisman te Wirdum, Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het 

waarnemen van de functie van de Schout Palsma A. H. (Andle Hendriks) van de Gemeente Wirdum  bij zijn afwezigheid 
enz. en Jong de Hero Yskes fungerend Griffier wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 

(2) 

6092 248 

24-03-1823 

Palsma A. H. (Andle Hendriks)----Ploeg van der Rein hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onderden dorpe 

Wirdum ten noorden het St. Antony Gasthuis , ten zuiden Palsma Andele H. enz. ten oosten Middachten van (de Jonkheer) 
en ten westen den Hogendijk verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3) 

6830 27-C 

21-01-1824 

Palsma Andele Hendriks Assessor in de Grietenij Leeuwarderadeel te Wirdum staat vermeld in een document van Wij 

Willem bij de gratie Gods Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden 
enz. jaar 1824 (7) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Palsma E. Eijses hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en 
desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  

wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) 

Jaar 1814 (9) dossier (20) 

5997 307 
31-03-1815 

Palsma Ebele Eises 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)  gevangenen 

nummer   250,  jaar 1815 (7) complete dossier met alle gevangenen (15)  

5993 894 
07-11-1814 

Palsma Ebele Eises zijn huisvrouw wonende onder de gemeente Ureterp heeft zich bij requeste tot zijne Kon. Hoogheid 
gewend met verzoek dat gezegde haar man moge worden ontheven van de hem bij regterlijk vonnis opgelegdde straf van 

detentie gedurende 3 jaar wegens enz.  jaar 1814 (1) 

5993 894 

07-11-1814 

Palsma Ebele Eises zijn huisvrouw wonende onder de gemeente Ureterp heeft zich bij requeste tot zijne Kon. Hoogheid 

gewend met verzoek dat gezegde haar man moge worden ontheven van de hem bij regterlijk vonnis opgelegdde straf van 
detentie gedurende 3 jaar wegens enz.  jaar 1814 (1) 

5989 527 

04-07-1814 

Palsma Ebele Eizes van beroep Veenman onder Siegerswoude, Onderwerp: Proces verbaal en verhoor van de 

tegenwoordig gevangene Palsma enz. jaar 1814 (1) 

5990 609 
03-08-1814 

Palsma Ebele Eyses , Veenbaas te Siegeswolde, een handgeschreven briefje met zijn handtekening, : onderwerp Thans 
gedetineerd in het blokhuis van Leeuwarden jaar 1814 (1) 



6082 453 

03-05-1822 

Palsma Fokke 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) 

6070 424-22        25-
05-1821 

Palsma Fokke 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)) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Palsma Gosse Heindriks, 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) 

8280  517-11, 49 

19-05-1840 

Palsma J.  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) 

6840 36-A  

blz. 44 

22-04-1824 

Palsma J. A. 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_6a 

20-07-1841 

Palsma J. A. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de 

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

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

6383 72 

23-04-1814 

Palsma J. A. 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) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Palsma Jacob A. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en 

aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  
Document (13) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Palsma Jacob A. 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) 

6412 406 

07-12-1816 

Palsma Jacob Andeles---- Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Palsma Jacob Andeles Huisman wonende te 
Mantgum het betreft zijn ondertekend request  dat mede ondertekend wordt door Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1816 (2) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Palsma Jaitse Heindriks, 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) 

6100  1215-21 

29-11-1823 

Palsma Jan A. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Vrouwenparochie in 1823 die dat 

ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6267 192 
07-03-1816 

Palsma Jan Andeles en Polstra Tjeerd Tijssen beide wonende te Vrouwenparochie Onderwerp: de door hun geleverde 
paarden op 26 December 1813 met de interesten  enz. enz. een advies van de schout  jaar 1816 (2)  

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Palsma Jan Andeles 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) 

6078 95-23 

25-01-1822 

Palsma Jan Andeles te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in 

genoemde plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2) 

6394 351 

22-04-1815 

Palsma Jan Andle---- Polstra Tjeerd Tijssen  en Palsma Jan Andles geven met alle eerbied te kennen in een door hen 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat beide woonachtig in de Gemeente Vrouwen Parochie dat zij 

Paarden moeten leveren  voor de Artillerije naar Groningen hebben verkogt met een beschrijving van de Paarden enz. jaar 
1815 (2) 

6404  90 

23-02-1816 

Palsma Jan Andles en Polstra Tjeerd Tijssen van beroep Boerderij in den Gemeente Vrouwen Parochie ondertekenen een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij geleverd hebben totaal 3 

paarden en deze nog niet betaald hebben gezien sinds 20 december 1813  tot heden renteloos met vermelding van de 
prijzen enz. jaar 1816 (3) 

8350 175/27-17 

21-02-1841 

Palsma Jan Andles Ontvanger en waarnemend Secretaris 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 Dijk en Polder-bestuur 
van de Bildt Polders enz.,  jaar 1841 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Palsma Palsma A. H. (Andle Hendriks) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8280  517-11, 44  
19-05-1840 

Palsma 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) 

6870 15-03-1825 

2-1-A 

Palsma Rudele Hendriks hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt 

voorgedragen als kandidaat enz. jaar 1825 (4) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Palsma te Wirdum,  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 

uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

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



6866 02-02-1825 10-

A 

Palsma Uiltje Jans te Oosthem. Onderwerp: de koop van 2 ¾ bunder in ene Zathe en Landen te Oosthem enz. jaar 1825 (3) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Palstra ….?  de weduwe te Hijlaard 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) 

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Palstra D. D. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Palstra de weduwe te Hijlaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

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

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

6282 737-23 

07-07-1817 

Palstra Douwe D., Winkelier 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) 

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Palstra G. T. te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts 

Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke 

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

8364 482-1 

17-05-1841 

Palstra J. T. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. 

jaar 1841 (2) 

6282 737-7 

07-07-1817 

Palstra Jacob A., Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

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

8375 708-5_40a 
20-07-1841 

Palstra Joh’s te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. 
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden 

van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

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

8214  1024/24 
07-10-1839 

Palstra L. J. van Wijtgaard dat door hem de grote Balstaart dekhengst van Vellinga Jan Ages te Witmarssum op eigen 
gezag gesneden is enz. jaar 1839 (4) 

5998 309 

05-04-1815 

Palstra S. G. ---- Sybrandi….?Deurwaarder  is door de Ontvanger der Belastingen belast met de executie van den Boedel 

van den gewezen Ontvanger Tibma J. M. te Sneek eener originele missive en bijlage van Palstra S. G. d.d. 19 dezer maand 
maart bij deselve hem Deurwaarder opgave doe van Ontvang en Uitgaaf wegens de Turf uit het Veen van Oudega wat gaat 

om een bedrag van f. 910:9:6.lijst of staat uit zijn Turfboek wordt ook in genoemd Adema B. een enz. jaar 1815 (4) 

6100  1215-18 

29-11-1823 

Palstra S. G. , 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) 

6078 95-21 

25-01-1822 

Palstra S. G. te Heeg, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Heeg    

enz. enz. jaar 1822 (2) 

5998 353 
14-04-1815 

Palstra S. G. te Oudega, onderwerp geleverde turf  aan de gewezen Ontvanger Tibma J. M en zal dus ten laste komen van 
zijn Compagnon Adema B.   enz. enz. jaar 1815 (2) 

9921 41 

21-10-1882 

Palstra S., Beeedigde Nachtwacht te Workum 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) 

6867 08-02-1825 
46-A 

Palstra Sjoerd Gerbens---- Glijsa Harmen Sijtzes en Hettinga Klaas Reins beide wonende te Idzega  worden benoemd als 
zetter voor de Gemeente Heeg  ter vervanging van Palstra Sjoerd Gerbens en Nauta Jurjen Jelles enz. jaar 1825 (4)   

8386 949/6-4 Palstra T. 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Palstra T. te Weidum 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) 

8309 1103-21, 

1, 12 

07-11-1840 

Palstra Tieke Lieuwes staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 

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

9187 1475 

05-10-1918 

Palstra Wijbe, 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) 

6842 10-C 

15-05-1824 

Paltzer Jan Jacob, geb 1805 Groningen, laatst gewoond hebbende te Herveld in Gelderland, een extract uit het Stamboek 

van Onderofficieren en manschappen , tevens een stuk wat over een overplaatsing gaat.  jaar 1824 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6383 96     

23-04-1814 

Paludanus J. geboren Hoitinga 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) 

6243 191-2-v 

06-03-1814 

Paludanus T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

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



6034 398 

30-05-1818 

Paludanus T. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6383 95     
23-04-1814 

Paludanus T. 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) 

6070 424-22        25-

05-1821 

Paludanus Th. 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 

Paludanus Thomas, 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) 

3588 33 t/m 36 
16-07-1859 

Pama de Kempenaer Pieter ---- Harmens  Abraham Hz. Fabrikant van Stoom en andere werktuigen  te Harlingen en Pama 
de Kempenaer Pieter, directeur van de Gasfabriek te Leeuwarden tesamen concessionarissen der stoombootdienst tussen 

Leeuwarden en Dokkum  de laatst genoemde verzoekt om hem te ontslaan van de regten ook aanwezig de brief 
ondertekend door beide enz. (13) 

3588 38 t/m 43 

02-08-1858 

Pama de Kempenaer Pieter, ---- Koning Uilkens Johannes Steenfabrikant te Wirdum Gem Loppersen (Gr) Stoomboot 

Dienst Leeuwarden –Dokkum een aanvraag tot definitieve concessie enz. enz. ook genoemd Eikema Jakob Predikant 

wonende te Oterdiem prov. Groningen en Schleurholts Eikema Hieronimus dat er binnen 6 weken een behoorlijke 
notariële akte zal zijn enz. tevens aanwezig de reglementen en de Tarieflijsten en dat de stoombootdienst zal over gaan 

naar Pama de Kempenaer Pieter, directeur van de Gasfabriek te Leeuwarden en Harmens  Abraham Hz. Fabrikant van 

Stoom en andere werktuigen  te Harlingen enz. jaar 1858 (16) 

8380 835-4 

05-07-1841 

Pama J. A. te Surhuisterveen wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane 

Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

6006 954-3 en 4 

06-12-1815 

Pamboer Klaas Gerbens Geregtsdienaar te  Sneek staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een 

opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 
1815 (4) 

6839 5-A blz. 5 

08-04-1824 

Pamboer Klaas Gerbens opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie 

Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info 
zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

6622 2065 

09-12-1813 

Pamboer Klaas Gerbens---- Vlink Toussaint Everts en Pamboer Klaas Gerbens beide te Sneek wonende zijn aangesteld als 

dienaar der Justitie bij de Regtbank enz. getekend door leden van het tribunaal Herbell S?. F. M. de President en Verwey J. 

Griffier jaar 1813 (2) 

8254 6/12, 172 

03-01-1840 

Pamboer Klaas Gerbes  Politieagent te Lemsterland, jaar 1840 

5989 540 

09-07-1814 

Pan Reinier Klazes---- Baunach Johannes van beroep Deurwaarder hij wil ten huize van Huisman Ypke Jans wonende no. 

32 te Nijega door het verkopen van in beslag genomen goederen hij vraagt hiervoor toestemming, de toestemming in een 
brief dat op verzoek van Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen  enz. verder worden genoemd als 

getuigen Pan Reinier Klazes, Quarre Rein Jerominus Hovenier te Koudum en Huisman Harmen Ypkes als bewaarder van 

de goederen met Handtekeningen van Pan, Quarre en Baunach enz. jaar 1814 (3) 

6830 18-A blz. 37 

21-01-1824 

Pan v.d. Willem E. te Gaast 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) 

6397 694 

29-07-1815 

Panavicini de, Majoor van de Staf van de Generaal Majoor Merle van 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) 

7977 149-6 

11-02-1837 

Panbakker Baukje zij staat ingeschreven in het register van Kolonien te Veenhuizen onder no. 1550 een verzoek van de 

Burgemeester van Harlingen of zij daar nog is enz. jaar 1837 (4) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Panbakker J. nr. 185 in wijk A. 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) 

6029 896 

17-12-1817 

Panboer Klaas Gerbens Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Sneek  arr. Sneek . Jaar 1817 (2) 

6018 34  
14-01-1817 

Panboer Klaas Gerbens te Sneek , hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. 

jaar 1817 (3) 

6397 694 

29-07-1815 

Pancras 2e :Luitenant van de Rijdende Artillerie 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Pander H. L. te Noordwolde,   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) 

9725 Deel 2  

Blz.51 

00-00-1884 

Pander Hendrik,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2) 

9183 756 

03-05-1916 

Pander Pieter,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8053 227/7468 

29-08-1837 

Panding A. E. Schipper op de Vrouwe Geziena, jaar 1837 



8069 227, 110/13 

01-02-1838 

Panding Alert Wiebel , Sleeswijk/Berwick,  Schipper op de Vrouwe Geziena , 01-02-1838 

  

8009 764, 227 

31-07-1837 

Panding Alert Wiebel op Ameland Schipper op de Vrouwe Geziena, 31-07-1837 

9725 Deel I   
Blz. 28 

00-00-1867 

Panhuijs Severinus, 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) 

3622 I Stuk 3 
11-06-1870 

Panhuijs van Jan Ernst---- Meulen van der Edze Wiebes, Brugwachter en Kastelein aan den Burgumerdam onder Suameer 
verkoper en Panhuijs van Jan Ernst handelende ten behoeve van de provincie Vriesland enz. hebben aangegaan ene 

overeenkomst in koop is overeengekomen de huizinge en herberg benevens erf en plekje gronds gelegen ten zuiden van de 

Draaibrug enz. enz. jaar 1870 (4) 

8383 874/9, 12 
04-09-1841 

Panhuis  Bernardus--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 
van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Panhuis Harmen, 153 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 

Panhuis Henderikus, 130 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 

Panhuis Johannes, Matroos,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 
aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

6397 694 

29-07-1815 

Panhuis---- Lemmers Majoor Adjudant van den Generaal Panhuis   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) 

9725 Deel I   

Blz. 34 
00-00-1868 

Panhuis Severinus, 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) 

6709 36 deel 2   

blz. 5 
16-01-1822 

Panhuis van F. (Mr.) te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 1 
blz. 4 

16-01-1822 

Panhuis van F. te Maastricht wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Panhuis van F. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

5675 90 
23-09-1915 

Panhuys van S. M. S. (Jhr) directeur Maatschappij tot bereiding van koolteerprodukten te Krimpen aan den IJssel verzoekt 
in diverse brieven die hij ondertekend voor verlenging van de bestaande vergunning enz. enz. jaar 1915 (10) 

5675 90 

23-09-1915 

Panhuys van S. M. S. Dir. Maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen aan de IJssel, Onderwerp de 

toestemming voor de vaart van  Schip de Othello I  en IV. (9) 

6013 448, 54/55 
17-07-1816  

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

6243 191-14 

06-03-1814 

Panjer Geert J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

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

9725 Deel 2  

Blz.17 
00-00-1878 

Panjer Wouter naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.15 

00-00-1878 

Panjer Wouter op de Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en 

komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.1 

00-00-1875 

Panjer Wouter, ? , 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 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 1875 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.19 

00-00-1879 

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

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

9725 Deel 2  
Blz.7 

00-00-1876 

Panjer Wouter, 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 1876 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 77 

00-00-1875 

Panjer Wouter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolommen info. jaar 1875 (2) 



9725 Deel 2  

Blz.2 

00-00-1875 

Panjer Wouter, Oporto, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 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 1875 (2) 

6843 1-A 
21-03-1824 

Panman Wyger Jans  Pekela Kapitein op de  Vrouw Hillegina, jaar 1824 

5992 781 

05-10-1814 

Panne Gerrit S. , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen 

wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2) 

6277 30-9 
09-01-1817 

Panne Gerrit S. 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) 

6243 191-23 
06-03-1814 

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

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

dossier/lijst (31) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Pannebakker Poulus nr. 6 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 

Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot 
kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 

1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8356 328/27- 7            
03-04-1841 

Pannebakker T. nr. 193 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot 

kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 

1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6671 54 blz. 21 
22-01-1818 

Panneboeter ….? te Rozendaal Ouderling Classis van Breda 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. 18 

22-01-1818 

Panneboeter ….? te Rozendaal Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband 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) 

8364 498/10, 5 

21-05-1841 

Pannenburg Wijbrandus staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum 

die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6830 18-A blz. 27 

21-01-1824 

Panstra Ysbrand 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) 

8359 372-13 

16-04-1841 

Pantekoek van beroep Leeraar voor de Wiskunde te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek 

van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het 
regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28) 

5667 15 

07-06-1880 

Pantenga F. Franeker Verzoekt concessie voor een stoomboot dienst tussen  Franejer en Amsterdam Dossier, jaar 1880 (9) 

8384 920-20 
17-09-1841 

Pantjes Adriaan * Oud Gastel oud 30 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, 
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige 

Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Papa Anne Theunis,  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) 

6633  1415 

31-10-1814 

Papa Lijsbert Gerbens---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden 
van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat 

gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke 

met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en 
Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns 

Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke 

wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en 
zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje 

Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het 

voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door 
Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  

Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide 

ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  
verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van 

beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong 

de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe 
Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring 

ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17) 

6632 1259 
10-10-1814 

Papa Lijsbert Gerbens---- Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten  zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen huisvrouw 
van Heide van der Sieds Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven Schipper beide 

wonende in de Rottevalle dewelke hebben verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke bevorens Schipper doch 

thans arbeider in Wolvega wonende  en gehuwd met een vrouw zijnde de Turfmeetersche te Bolsward en sedert ongeveer 
24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de getuigen de naam niet wetende een dochter heeft genaamd Tjitske 

(joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes Grofsmid in de Noorderdragten en Ferwerd Kornelis 



Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt Schout Deelstra J. C. van Oudega verklaard dat Christoffels 

Eelkjen en Papa Lijsbert en  Heide van der Sieds Renderts ter goeder naam en faam bekend staan enz. jaar 1814 (8) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 
16-01-1822 

Pape C. W. Classis van Heusden wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6671 54 deel 2 
blz. 18 

22-01-1818 

Pape C. W. te Heusden Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur 

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

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Pape C. W. te Heusden 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. 21 

06-02-1824 

Pape C. W. te Heusden, 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. 21 

16-01-1822 

Pape C. W. te Heusden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

Pape C.W. te Heusden, 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) 

6048 
 

443 
05-07-1819 

Pape Frederik Nicolaas, Volmolenaar e Noordwolde betreft zijn rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van 
hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1) 

8386 949/2 

25-09-1841 

Pape Jacob, Betreft  een brief met als onderwerp, de onderhoudskosten van deze loopende persoon enz. jaar 1841 (1) 

6049 554 
09-08-1819 

Pape N. F.  te Noordwolde , een reclamatie betreffende het stilstaan van zijn Molen enz. enz. jaar 1819 (2) 

6049 593 

20-08-1819 

Pape N. F. en Vries de Z. U. Onderwerp; een ordonnantie jaar 1819 (1) 

6630  1017B 
blz. 6 

22-08-1814 

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

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

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

6630  1017A 

 blz. 6 

22-08-1814 

Pape N. F. 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) 

6048 450 

12-07-1819 

Pape Nicolaas Fredric Volmolenaar te Noordwolde,  zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3  dat hij 

vermindering krijgt tot   fl. enz. enz. 1819 (2) 

6386 111 en 112 
04-08-1814 

Papendrecht van Hoijnet---- Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en dat zijn 
zuster woont bij Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet van het 16e batt. 

Landmilitie  Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border (Bordes) Hendrik die als 

remplaçant voor Doesburg van Benjamin H. Hz.,  verder een copie van de brief ten einde Hendrik Border (Bordes) in zijn 
ongeluk niet souden geraken door misleijding van sijn Stiefvader die hij gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3) 

6397 694 

29-07-1815 

Papes F. Wachtmeesterbij 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) 

6402 

 

922-1+ 11 

09-12-1815 

Papie Nicolaas Ferdinand 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) 

6042 43 
20-01-1819 

Papiniaansche Pot---- Gevangenissen,  een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van 
gevangenen  van beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer 

van Marum, trefwoorden: Rumfordsche soep,  Papiniaansche Pot jaar 1819 (6) 

6861 4-A 

02-12-1824 

Papjes J. Tjebes te Heerenveen, Onderwerp een Militair ereteken en een middel van bestaan, Jaar 1824 (1) 

6846 7-A 

28-06-1824 

Papjes Jacob Tjibbes te Heerenveen een verklaring dat hij op 24 Maart 1794 te te Nieuwe Haske is geboren jaar 1824 (4) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Pappink Gerrit * Amsterdam, 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) 

6386 34 - 37  

01-08-1814 

Papst van ….? Luitenant Colonel en de Aide Ch. Majoor Tuinhoud J. L. Onderwerp Jappes Euke en Koevoet Jan Takles 

zie bij deze namen. enz. jaar 1814 (6) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Paque Nicolaas Ferdinant 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) 



8054 60/8117 

19-09-1837 

Par(k) (a?) J. J. Chalouproeyer, jaar 1837 

6069 

 

315 

19-04-1821 

Paramaribo , Onderwerp: collecte voor de ingezetenen van Paramaribo betreffende de Brand van 21 op 22 januari 1921  

ook vermeld in de staatscourant van 31 maart j.l. jaar 1821 (2) 

6013 399 
08-07-1816 

Pardo Mordechaij,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6671 54 deel 2 

 blz. 1 
22-01-1818 

Paré J.  te Barneveld Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Harderwijk 

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. 7 
22-01-1818 

Paré J. te Barneveld Assessor 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) 

6648 66 blz. 2 
14-02-1816 

Paré J. te Barneveld Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd 

tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6683 2 deel 2, 1 
04-01-1819 

Paré J. te Barneveld wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi 

enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2, 8 

04-01-1819 

Paré J. te Barneveld 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. 1 
06-02-1824 

Pare J. te Barneveld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 8 
06-02-1824 

Pare J. te Barneveld, 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. 1 

16-01-1822 

Paré J. te Barneveld, 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. 8 

16-01-1822 

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

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

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

Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  
 blz. 5 

16-01-1822 

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

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Pareau J. H. (Professor) te Utrecht, 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 1 

Blz. 4 
06-02-1824 

Pareau J. H. te Utrecht, 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 

8049 113/9 
232/5480 

24-06-1837 

Park  Jan Jansen Harlingen  Zeeman en  Cahlouproeyer, jaar 1837 

8002 232/4303 

21-06-1837 

Park  Jan Jansen Harlingen Varensgezel, jaar 1837 

9725 Deel I   

Blz. 34 

00-00-1868 

Park Anne, 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. 41 

00-00-1870 

Park Anne, 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 

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

info. jaar 1870 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 49 

00-00-1871 

Park Anne, 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. 51 
00-00-1871 

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 
info. jaar 1871 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 52 

00-00-1871 

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

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

info. jaar 1871 (2) 

6242 124-8 
19-02-1814 

Park Folkert Jans hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 110  wegens gedane diensten als schipper ten dienste 
van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6399 798 

14-09-1815 

Park Folkert Jans---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan 

Willem, Boer de Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  

Willems Gerrit,  Bartles Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e 
April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar 

Amsterdam te vervoeren  dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2) 

8315 254 
1231/13 

14-12-1840 

Park G. Rotterdam Kapitein op de Aranie, jaar 1840 

8267 237/4, 188 
07-03-1840 

Park J. Engelsmanplaats Chalouproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1840 

6243 191-20 

06-03-1814 

Park J. J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

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

6420 373 

09-08-1817 

Park J. J. eene nota rakende de reclamatien wegens het in requisitie stellen vanzijn vaartuig tot transport van Militairen en 

is schadevergoeding door de maire van Harlingen toegestaan en welke onder dagtekening der 2e dezer maand door de 
Fransche Commissarissen Liquidateurs zijn toegezonden enz. jaar 1817 (6) 

8254 9/5, 57, 119 

03-01-1840 

Park Jan Betaalstaten  Chalouproeyer Boreas, jaar 1840 

8002 Bijl. 232 
773/1509 

21-06-1837 

Park Jan Jansen Harlingen Varensgezel, jaar 1837 

8078 264, 279/11 

21-03-1838 

Park Reinder  Folkerts Zeeman, jaar 1838 

6243 191-21 

06-03-1814 

Park Tolkes J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

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

6093 302-2 

11-04-1823 

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

Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder 

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

6043 115, 6-7 

15-02-1819 

Park Volkert Jans hij heeft aangebracht 10 stuks aangespoelde balken te Harlingen enz. jaar 1819 (2) 

6053 870 

03-12-1819 

Parker David , wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is 

vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche 

wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is 
een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen 

scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt 

tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen 
hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de 

de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in 

het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma 
Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als 

getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma 

Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd 
verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25) 

6051 775 

29-10-1819 

Parker David Leith ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot 

inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande 

Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: 
Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser 

Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de 

Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als 
geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te 

Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, 

Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, 
Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door 

Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12) 

6055 132, 1-4 
15-02-1820 

Parker David Leith uit Schotland Kapitein op he Engelse Smakschip de Albion vergaan 17 oktober 1819 op reis van Leith 
naar Hamburg tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar 1820 (4) 

6052 792, 815, 824, 

825, 859 
04-11-1819 

Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar 

Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan 
de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, 

maar er is een probleem ontstaan want volgens bij s’landes ord.t 4-B-8 Tit Art. 7 wordt gezegt “zoo lange een schip van 

den Schipper niet verlaten wordt zal niemand het betreffende schip als verloren en verdronken goed mogen aantasten” enz. 
jaar 1819 (26) 

6053 915 

14-12-1819 

Parker David---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van 

Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij 

liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John 
en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt 



een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een 

door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van 

Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om 

de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip 
de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt 

geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief 

is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan 
boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om 

de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk 

te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er 
met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat 

het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een 

passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep 
J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39) 

6053 927 

15-12-1819 

Parker David---- Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van  Parker David van Leight 

voerende het Schip Albion doch thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de 
procuratie gepasseerd voor de Notaris  Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen 

en heeft ondergetekende Zekema Geert Burghts Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig 

begevende bij de heer Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6) 

8120 254  

1072/14 

29-10-1838 

Parker J. Rotterdam Schipper op de Alde, jaar 1838 

4635 G, 22 
29-04-1881 

Parker W. Kapitein op de Nelly G. Troom, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

6046 307 

03-05-1819 

Parlevliet Cornelis---- Idsarsi W. (Willem) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen 

goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der 
equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in 

de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters 

ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren 
waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 

geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Zeilinga 

Minne Martens Visschersman in het Moddergat waaronder een document van voldoening aan de Militie ten name van 
Parlevliet  wegens de doop op 28-06-1801 van Haasnoot Jacob zoon van  Haasnoot Klaas C. en Remmerswaal Johanna S.?  

tevens in een kist een extract uit het doopboek van Katwijken enz. jaar 1819 (13)   

6384 19 

26-05-1814 

Parma Bode Nolles , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo 

anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van 
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 

1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit 

Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 

(7) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Parma Sikke Batavia Kapitein op de Drie Gebroeders (Workum) , jaar 1840  

9725 Deel 2  

Blz.46 

00-00-1883 

Parma Sikke naar Noorwegen,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.41 

00-00-1882 

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

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

9725 Deel 2  
Blz.43 

00-00-1882 

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

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

9725 Deel 2  

Blz.47 
00-00-1883 

Parma Sikke,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

6414 27 

15-01-1817 

Parmentin Ferdinand 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) 



6049 574 

16-08-1819 

Parnell Thomas---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de 

Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het 

betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & 

Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van 
Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller 

Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , 

verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., 
Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. 

J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Parr S. A. Kapitein is met zijn schip de Wilhelm Frederik vanuit Harlingen op 3 Mei vertrokken naar Noorwegen 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) 

6020 136 

03-03-1817 

Parrega---- Kuiper Hidde Izaaks hij en zijn huis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de 

Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Wonseradeel 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) 

6857 18-A 

29-10-1824 

Pars J. J.---- o.a. een handgeschreven brief van de Zetters van Tzum  met o.a. zijn handtekening Onderwerp; aanslag van 

verponding op een zathe  onder Herbaijum, jaar 1824 (8) 

6034 398 

30-05-1818 

Pars J. J., te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6291 834-7, 9,  

13,14 
01-10-1818 

Pars J. J.----Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel  geass. met den secretaris Wybenga S.  

Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid 
enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur 

wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., 

Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma 
C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema 

Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  

Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19) 

5674 80 

13-01-1910 

Pars J. te Franeker verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief,  dat  Schipper Zwart ….? varende van 

Groningen op Franekermet zijn stoomboot de “Koopmanswelvaren VI” lang  26.14 meter , breed 4.60 meter  tot op korten 

afstand van zijn pakhuizen gelegen aande Froonacker te Franeker kan lossen  wijl de verre afstand om de goederen enz. 
enz.  in het dossier aanwezig een getekende en ingekleurde kaart van de vaarwegen van Franeker waarop aangegeven het 

pakhuis van Pars enz. jaar 1909 (12) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Pars Jan J. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

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

1814 (3) 

6395 457 
13-05-1815 

Pars Jan J. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Pars Jan Joh’s  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Pars Jan Johannes---- Hoop de Jakle E. 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) 

8379 810-17 
18-08-1841 

Pars Jan Johannes te Herbaijum----- 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) 

6078 95-15 

25-01-1822 

Pars Jan Johannes te Herbaijum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 14     

23-12-1822 

Pars Jan Johannes te Herbayum 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) 

8257  70/1, 13 

21-01-1840 

Pars Jan Johannes, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de 

Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Pars Jan Johs. , 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 

Pars Joh’s 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 

Pars Joh’s J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6047 379 

03-06-1819 

Pars S. 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 

Pars S. 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Pars Sjoerd J. 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) 

6628 791 
16-06-1814 

Pars W. J.---- Kuik Jan Bartelds en Tanja Arjen Jans Armenvoogden van St. Anna Pariochie beide ondertekenen een 
document betreffende dat sindts eenige tijd alhier gewoont hebben Borger Klaas en zijne Huisvrouwe die wegens armoede 

enige onderstand hebben deze Klaas is te Minnertsga geboren  en heeft met zijn huisvrouw de laatste vijf jaren in St. Jacobi 

Parochie gewoond  tevens ondertekenen de Armen voogden van St. Jacobi Parochie Pars W. J. en  Kuiken ?. J. enz. jaar 
1814 (2) 

6861 7-A 

10-12-1824 

Pars Wijltje Joh., 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) 

6070 424-22        25-

05-1821 

Pars Wiltje Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Pars Wiltje Johannes, 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) 

5674 56 
01-09-1910 

Pars Y. Franeker Schip de Tijd jaar 1910  (7) 

6254 140-B-blz. 23 

17-01-1815 

Parsma Franciscus de erven uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine 

Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der 
Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6692 274 

Wymbrits. 

28-09-1819 

Pas ….? te Sneek---- Friezema Jan Jurjens 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 E. enz. Jaar 1816 (6) 

6099 1041 

22-10-1823    

Pas ….?, Veearts te Hallum . Onderwerp zijn kwitantie enz. enz. jaar 1823 (1) 

6051 
 

770 
27-10-1819 

Pas E.  van beroep van beroep Veearts Veearts te Hallum hij heeft het bewijs van ontvangst van zijn tractement etekend 
over het 3e kwartaal enz. jaar 1819 (1) 

6072 577 

16-07-1821 

Pas E.  van beroep Veearts te Hallum  onderwerp een kwitantie wegens zegelgeld enz. jaar 1821 (1) 

6067 
 

140-b  
15-02-1821 

Pas E.  van beroep Veearts te Hallum,  Onderwerp verschuldigde leges enz. jaar 1821 (1) 

6094 435 

26-05-1823   

Pas E.  Veearts, een declaratie van  hem wegens reis en verblijfskosten  en geneeskundige behandeling eener ziekte onder 

de paarden te St. Jacobi Parochie eind 1820 en begin 1821  enz. jaar 1823 (4) 

6072 544 

09-07-1821 

Pas E. , hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland 

hiernevens toe te zenden de  Mandaten en Kwitanties hieronder vemeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te 

doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6099 956 
01-10-1823    

Pas E. ,---- Varkensziekte  deze heeft zig geopenbaard  in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse 
Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te 

stelllen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6091 110 
01-02-1823 

Pas E. een mandaat van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van den 13e maart 1815 no. 38b  van fl. 50.= enz.   jaar 
1823 (1) 

6101 1367                     

30-12-1823 

Pas E. een ordonnantie van betaling gaande mandaat en kwitantien enz. jaar 1823 (1) 

6851 26-D 
17-08-1824 

Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens   wijlen en zijn weduwe Rentjes Trijntje,  door 
een hond gebeten  die dol was  enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaar 1824 (6) 

6077 1041 

27-12-1821 

Pas E. het betreft een Missive van de Minister van Binnenlandsche zaken d.d. 13 maart 1815 no. 38b betreffende een 

mandaat en kwitantie ten gunste van hem jaar 1821 (2) 

6095 559 

27-06-1823   

Pas E. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste een document met 7 kolommen info., jaar 1823 (1) 

6088 1040 

05-11-1822 

Pas E. Onderwerp: een mandaat ten zijne gunste tot betaling enz. jaar 1822 (1) 

6093 313 
12-04-1823   

Pas E. Onderwerp: een missieve van de minister met vermelding van  het nummer van het mandaat de bedragen totaal 8 
kolommen info) jaar 1823 (1) 

6069 

 

305 

16-04-1821 

Pas E. Onderwerp;  een Mandaat van de Minister van Binnenlandsche zaken ten zijne gunste een uitbetaling  enz. jaar 

1821 (1) 

8375 708-5_22a 
20-07-1841 

Pas E. te Hallum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Pas E. te Hallum 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) 

6087 916 

05-10-1822 

Pas E. te Hallum Veearts Veearts aldaar  en is tot den laatsten van junij dit jaar uit het fonds van Landbouw bezolgd 

geweest provisioneel voor de tijd van twee jaren en zij zullen hun tractement blijven trekken enz. jaar 1822 (1) 



8386 949/6 

25-09-1841 

Pas E. te Hallum,  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 ) 

6871 26-03-1825 

3-A 

Pas E. te Leeuwarden hij staat vermeld op een document als belanghebbende schuldeiser van de Minister van 

binnenlandsche zaken enz. jaar 1825 (6) 

6057 250-b 
10-04-1820 

Pas E. van beroep Veearts te Hallum onderwerp; een kwitantie jaar 1820 (1) 

6084 712 

29-07-1822 

Pas E. Veearts der 2e klasse en1e rang te Hallum over hem wordt inlichtingen gewonnen zoals hun kundigheid enz. met 

het antwoord daarop (ook wordt vermeld dat hij een zieke vrouw en enige kinderen moet onderhouden )  jaar 1822 (8) 

6852 11-A 
23-08-1824 

Pas E. veearts te Hallum onderwerp betreft een verslag van   inkomsten en dat hij  misschien een middelmatig bestaan 
heeft,  hij is  onbezoldigd  en wat hij allemaal doet, enz,  enz. jaar 1824 (10) 

6850 9-A  

02-08-1824 

Pas E. veearts te Hallum opgave aangaande het personeel der bezolgde Vee Artzen enz. jaar 1824 (5) 

8285 615-8 
19-06-1840 

Pas E. wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de betaling enz. 
jaar 1840 (2) 

6077 952 

03-12-1821 

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  heeft ingediend bij de Grietman van het Bildt Huber J. L. (Johannes Lambertus) zijne 

declaratie wegens reis en verblijfkosten benevens verdiend honoraria betrekkelijk de ziekte onder de Paarden welke op den 
25e october 1820 te St. Jacoba  Parochie is ontstaan ten bedrage van enz. jaar 1821 (2) 

6084 683 

16-07-1822 

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  Onderwerp een kwitantie wegens zegelgeld enz. jaar 1822 (1) 

6078 50 

11-01-1822 

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  Onderwerp: een uitbetaling van een kwitantie door hem ingezonden jaar 1822 (1) 

6075 

 

819 

26-10-1821 

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  Onderwerp; een door hem vertekende  kwitantie  benevens 35 cents zegelgeld enz. jaar 

1821 (1) 

6081 384  
15-04-1822 

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  ondewerp dat hij nog 35 cents verschuldigd is enz. jaar 1822 (3) 

6060 493 

12-07-1820 

Pas E., van beroep Veearts te Hallum betreft een door hem ingezonden kwitantie en het betalen van zegelgeld enz. jaar 

1820 (1) 

6091 133 
07-02-1823 

Pas E., Veearts te Hallum  Onderwerp: het nog verschuldigde zegelgeld enz. jaar 1823 (1) 

6093 348 

25-04-1823   

Pas E., Veearts van beroep te Hallum, Onderwerp: Zegelgeld enz. jaar 1823 (1) 

6102 15 
03-01-1824 

Pas Egbert  een mandaat ten zijn gunste van fl. 108. = enz. jaar 1824 (1) 

6095 577 

30-06-1823   

Pas Egbert  te Leeuwarden. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste, jaar 1823 (1) 

6056 230 
28-03-1820 

Pas Egbert een Missive  van betaling met diverse  kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6081 345 

05-04-1822 

Pas Egbert het betreft een mandaat ten zijne gunste met vermelding van o.a. het bedrag enz. jaar 1822 (1) 

6099 1000 

11-10-1823    

Pas Egbert Onderwerp: een Mandaat en Kwitantie een document met 7 kolommen info enz. Jaar 1823 (1) 

6058 366 

23-05-1820 

Pas Egbert Onderwerp: een ordonnancie van f. 40.75 ten zijne gunste enz. jaar 1820 (1) 

6053 942 

24-12-1819 

Pas Egbert Onderwerp; een Missieve en mandaat December jaar 1819 (1) 

6060 470 

01-07-1820 

Pas Egbert Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van enz. 

een document met 7 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar  1820 (1) 

6063 675 

03-10-1820 

Pas Egbert staat vermeld op een document met 7 kolommen informatie dat de Minister voor het Publiek Onderwijs, de 

Nationale Nijverheid en Kolonie een mandaat van betaling afgeeft ten gunste van hem enz. jaar 1820 (1) 

6075 

 

797 

20-10-1821 

Pas Egbert staat vermeld op een document overeenkomstig de Missive van de Minister van Binnenlandsche Zaken van den 

13e maart 1815 de hier nevengaande mandaat enz. jaar 1821 (1) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Pas Egbert te Hallum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van 

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

6066 

 

54 

23-01-1821 

Pas Egbert wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 

den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 (1) 

6066 

 

39 

16-01-1821 

Pas Egbert,  Onderwerp een Ordonnantie van fl.  enz.  jaar 1821 (1) 

6051 

 

746 

18-10-1819 

Pas Egbert, een mandaat en kwitantie enz. jaar 1819 (1) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctie 
26-03-1824 

Pas Elisabeth, 322 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) 

6861 2-B 
07-12-1824 

Pas Elisabeth, Zij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1824 
(3) 

6060 515 

22-07-1820 

Pas F. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice 

President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. 

Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , 
zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg 

Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer 

van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas 
F.  jaar 1820 (9) 



6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Pas Harmanus, 282 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van 

leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6028 810 

13-11-1817 

Pas Jacob Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6033 276 

20-04-1818 

Pas Jacob staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te 

Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Harlingen is de laatste woonplaats voor de 
gevangenis jaar 1818 (2) 

6026 652 

23-09-1817 

Pas Jacob 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) 

6255 254-10 

10-03-1815 

Pas Jacob tegoed Tractement als Stads Vroedmeester  jaar 1811,  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) 

6864 26/1-C, 24  

07-01-1825 

Pas Jan  te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit 

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

7977 137-7, 11 
08-02-1837 

Pas Lammert Wolter * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals 

verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8) 

6084 658 

10-07-1822 

Pas P. , Komt voor op de lijst van aanbesteding voor Lange en Baggelaar Turf voor de komende 6 maanden voor de 

gevangenissen te Leeuwarden met 7 kolommen info, jaar 1822 (2) 

6072 521 

02-07-1821 

Pas T.  ---- 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 van levering 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) 

6077 982, 1-4 
10-12-1821 

Pas T. hij staat borg voor Hans Wijsma betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes 
President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., 

Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden 

Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4) 

6065 

 

906 

20-12-1820 

Pas T. ----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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Pas Theodorus, 538 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) 

8373 674/8 

10-07-1841 

Pas Veearts te Hallum , komt voor in een dossier met Veeartsen  jaar 1841 (2) 

6063 720-b 

16-10-1820 

Pas Veearts te Hallum Onderwerp: wegens een kwitantie  enz. 1820 (1) 

6848 9-A  

13-07-1824 

Pas veearts te Hallum, --- Wagenaar H. S. wegens het mandaat van fl. 50,  word ook in genoemd de heer  Pas veearts te 

Hallum, Barghof Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop jaar 1824 (2) 

6718 250 

00-00-1823 

 

Pas, E. Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de 

najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker 

D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans 
Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient 

Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe 

Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  
Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47) 

6069 

 

346-b 

28-04-1821 

Pas, van beroep Veearts te Hallum onderwerp een kwitantie en zegelgeld jaar 1821 (1) 

6865 10-3-A 
22-01-1825 

Pas, Veearts te Hallum een door hem ingediende kwitantie wegens enz. jaar 1825 (1) 

6066 

 

78-c 

27-01-1821 

Pas, Veearts te Hallum Onderwerp:  een verschuldigde kwitantie jaar 1821 (1) 

6096 622-b 
08-07-1823    

Pas….?, van beroep Veearts te Hallum, Onderwerp: verschuldigd zegelgeld enz. jaar 1823 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Pascal Arend, 64 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

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

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

6252 1186-5 

29-11-1814 

Pasens van M. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het 
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 



6424 609 

10-12-1817 

Paskum Hendrik 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Paskum Hendrik 461 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

1841 (7) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 
14-08-1839 

Pasma Aede Aedes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e 

Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) 
dossier (13) 

9189 1129 

22-09-1919 

Pasma B. M. Te Haskerdijken , een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt  de Polderkade te mogen 

slechten enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie,  jaar 1919 (10) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Pasma Cornelis Wijbe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 6 

17-07-1839 

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

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

8308 1074-9 
29-10-1840 

Pasma F. 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) 

6689 197 

00-00-1819 

Pasma Frans H. een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp;  Sietzes Reitze Slager en Veehandelaar maar 

door allerslechtse gedrag bij de allerslechtse vrouwen en sterke drank zeer spoedig alles verloren enz. enz. jaar 1819 (4) 

6049 591 
19-08-1819 

Pasma Frans Hendriks---- Wijndels J. H.  hij vraagt een hertaxate voor zijn eigendommen en de hertaxateurs die zijn 
aangesteld zijn Sluis van der Jan en Pasma Frans Hendriks jaar 1819 (1) 

6276 1102-3 

18-12-1816 

Pasma Hede Hedes 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) 

8373 662/3 
07-07-1841 

Pasma Hendrik Franzes , Landbouwer te Haskerdijken verzoekt het kaphout op de straat weg naar  Overijssel voor een 
gedeelte bij zijne woning mag worden gekapt, met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening enz. enz. jaar 1841 

(4) 

6256 313 

29-03-1815 

Pasma J., ,  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) 

8257  70/1, 6 

21-01-1840 

Pasma Jan Andeles, Het Bildt , het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van 

de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

9181 1751 

06-10-1915 

Pasma Jelte,  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) 

8382 856/7 

30-08-1841 

Pasma Klaas ----- Huber Johannes Lambertus griffier bij het kantongerecht te Leeuwarden verklaart in een handgeschreven 

brief met zijn handtekening dat hij een fout heeft begaan voor het verlenen van armregt betreffende  Pasma Klaas te Sneek 
tegen Batstra Adam te Sneek enz. jaar 1841  (5) 

8225  1253-13, 34 

10-12-1839 

Pasma Klaas Jans te Sneek 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)  

6658 575 blz. 5 
25-11-1816 

Pasma Molle staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of 
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor 

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

8199 729/5, 290 
Bladzijde 6 

17-07-1839 

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

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

8285 623-20 

22-06-1840 

Pasma Sijbren Jacobs te Zwichum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8) 

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Pasma Sikke IJsbrants 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) 

6000 578-b 

17-06-1815 

Pasma Sybold Jans , Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te 

Sneek jaar 1815 (2) 

6009 182 

15-03-1816 

Pasma Sybold Jans Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Pasma Sybolt J., 270 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) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Pasma Sybolt Jans 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) 



6838 7-A bijlage 2 

Mannen H 

uis Justitie 

26-03-1824 

Pasma Sybout J., 137 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Pasman Antonius Martinus,  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) 

6416 145 
09-04-1817 

Pasman Nieske Jans---- IJkema F.  Assessor van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
dat Cornelis Rinse van beroep Zeilmakersknecht te Heeg en geboren 1 maart 1797 te Heeg zoon van Alberts Cornelis en 

Pasman Nieske Jans wonende te Leer van beroep Zeilmaker heeft zig ter inschrijving voor de Nationale Militie enz. jaar 

1817 (1) 

6038 650 

02-09-1818 

Paspoor(s) 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) 

6709 36 deel 2   

blz. 25 
16-01-1822 

Paspoort Z. in Zeeland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden 

aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en 
secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, 

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

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 24 

06-02-1824 

Paspoort Z. lid der Provinciale Staten van Zeeland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in 
een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van 

de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der 

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

9181 1413 

06-08-1915 

Passa? Papsa ?? Anna Theunis,  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) 

6300 106 

24-01-1822 

Passamier G. A. (Gellius Andreas) ---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp 

Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk 

jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen 
en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of 

zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van 

Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en 
buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier G. A. (Gellius Andreas) te Vrouwenparochie,  

Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra 

Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14) 

6623 205 

31-10-1813 

Passamier G. A. (Gellius Andreas) de Dominee 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) 

6058 326 

05-05-1820 

Passamier G. A. (Gellius Andreas) Predikant de hervormden te Finkum en Heyum een toekenning van een pensioen van fl. 

500.= enz. enz. 1820 (2) 

6052 819 en 863 
17-11-1819 

30-11-1819 

Passamier G. A. (Gellius Andreas) Predikant te Finkum en Hijum in een handgeschreven brief met  handtekening staat; 
ruim 62 jaren  dat hij in de maand mei 1784 en dus nu 35 en een half jaar geleden predikant is geworden enz. enz. hij 

verzoekt om Emeritus met pensioen enz. en een brief met de toestemming met een pensioen van fl 600 per jaar  Jaar 1819 

(7) 

6300 184 

04-04-1822 

Passamier G. A. (Gellius Andreas). ---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. (Gellius 

Andreas), Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun 

tegoeden van de Kerk, de Grietman van Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus 
pogingen aangewend heeft om van de crediteuren te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Passemier G. A. Predikant te Finkum., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde 

ingezetenen van de Dorp Passamier G. A. (Gellius Andreas) e 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) 

6830 26-A 21 

20-01-1824 

Passemier Petrus Advocaat te Vrouwenparochie, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 

1824 (4) 

6383 81       
23-04-1814 

Passer Klaas P. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

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

6636 159-a-b-c 
11-02-1815 

Passing Harm---- Brunger P.,  Sluijterman A. F. ,  Schoonhoven W. A.  en  Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen 
Visser L., Passing Harm,  Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S.  

enz. jaar 1815 (10) 

6632  
 

  

1316 lijst 3-L. 
22-10-1814 

Passing Harmen Jans te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. President Burgemeester 
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

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

H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6277 30-9 

09-01-1817 

Passing Harmen 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) 

6246 462 
02-06-1814 

Passing Jan---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte 
nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren 



en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens 

Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te 

Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma 

Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing 
Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma 

Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12) 

6632  
 

  

1316 lijst 1_R. 
22-10-1814 

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

een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief 

van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor 
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6246 462 

02-06-1814 

Passing Pier---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte 

nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren 
en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens 

Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te 

Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma 
Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing 

Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma 

Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Passing Pier moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen 

der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6390 19 
08-12-1814 

Passtiennus of Passtunnes H. B. 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) 

6390 19 
08-12-1814 

Passtunnes of Passtiennus H. B. 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) 

6022 303 

08-05-1817 

Pastoor R. C.----Romkes Gerrit Harings, Pastoor R. C.  te Oldeholtpade, dat aan hem een jaarlijkse toelage  van 250 

guldens worden verleend jaar 1817 (1) 

8361 434/6 sectie A. 

– B. 
04-05-1841 

Pastorie van Scharnegoutum aldaar 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) 

6048 448, 1-7, 
11, 16, 17, 31 

06-07-1819 

Pastorij van IJsbrechtum 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) 

8257  69/20, 3 
nummer 19 

20-01-1840 

Pasveer Ale te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen 
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en 

Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Pasveer Jan 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 

6424 584 

02-12-1817 

Pasveer L. 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 

1817 (5) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Pasveer Lubbert Hend’k 67 is zijn volgnummer en Haske 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) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Pasveer M. J. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste 

inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6054 63 blz. 44, 78, 

79 
27-01-1820 

Pasveer Marten Jans Koopman op de Heerenwal koper van bossen  (ten derde na perceel 12)    ---- 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 ) 

8294   792/21 

10-08-1840 

Pasveer Tjeerd Hendriks Handgeschreven brief met Handtekening van Tjeerd Hendriks Pasveer te Nijehaske, jaar 1840 

6060 479 
05-07-1820 

Pasvoor Hendrik Eelkes---- Ruwedel Johan Peter hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de 
Gedimitreerd den 15 december 1819 Pasvoor Hendrik Eelkes jaar 1820 (1) 

6381 15 

28-02-1814 

Pater & Meeth Frank---- Sluis van der ….? Van beroep drukker. Hij wordt vermeld betreffende een rekening in een brief 

aan de Commissarisen Generaal van Vriesland, Wegens druklonen, ook de Pater & Meeth Frank zenden een rekening 
verder wordt genoemd Schultze ….? Commissaris Generaal en de heer Ypeij ….?. enz. jaar 1814 (2) 

8377 763/7 

05-08-1841 

Pater H. Betaling wegens zijn leverantie van Kalanderloon aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

8373 661/18 
07-07-1841 

Pater H. Hij is leverancier van  Kalanderloon voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van 
leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1) 

6054 56 Pater Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1) 



25-01-1820 

6056 224 

28-03-1820 

Pater J. G. ,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6063 682 

03-10-1820 

Pater J. G. ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1) 

6045 285 

26-04-1819 

Pater J. G. , 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) 

6068 

 

251 

31-03-1821 

Pater J. G. , 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 

Pater J. G. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (2) 

6072 531 

04-07-1821 

Pater J. G. 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 

Pater J. G. 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 

Pater J. G. 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) 

6059 461 

27-06-1820 

Pater J. G. 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) 

5985 191 

16-03-1814 

Pater J. G. van beroep Klerk----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) 

6855 14-A 

05-10-1824 

Pater Johan Georg Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun 

tractement. Jaar 1824 (2) 

6872 31-03-1825 
16-A 

Pater Johan Georg staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6872 01-04-1825 

19-A 

Pater Johan Georg 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 

Pater Johan Georg, 688 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) 

6639 460 

13-05-1815 

Paterkamp Jan---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder op het Eiland 

Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tegen de avond op de Zuidwesterhoek 

een Urker Visch Schuit bevaren door Paterkamp Jan en zijn zoon gestrand is en aan stukken geslagen en dat gered is  enz. 

jaar  1815 (1) 

8257  69/20, 2 

nummer 39 
20-01-1840 

Paterson  Ekke Lieuwes te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes 
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij 

Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6093 301 
10-04-1823 

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

6833 27-A blz. 8 

06-02-1824 

Pathuis Harm te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

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

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

5986 249 

05-04-1814 

Patijn D. A. 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) 

5986 249 
05-04-1814 

Patijn D. W. 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) 

9185 1189-a 
14-09-1917 

Patijn J. A. N. (Jacob Adriaan Nicolaas) beedigd  als Burgemeester van Leeuwarden jaar 1917 (1) 

9184 1092 

20-08-1917 

Patijn J. A. N. (Jacob Adriaan Nicolaas) Zijn benoeming als Burgemeester van Leeuwarden, aar 1917 (2) 

9187 1452 
30-09-1918 

Patijn J. A. N. (Jacob Adriaan Nicolaas) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Leeuwarden, jaar 1918 (2) 

6074 693 

13-09-1821 

Patrijs J. R.---- Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der kerkgebouwen door 

ouderdom enz. enz. jaar 1821 (4) 

6078 95-34 
25-01-1822 

Patrijs Jan Roelofs Eigenerfde te Steggerda hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1194  

blz. 31+ 32       
23-12-1822 

Patrijs Jan Roelofs Eigenerfde te Steggerda 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) 

6100  1215-31 

29-11-1823 

Patrijs Jan Roelofs Eigenerfde te Steggerda, 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) 

6101 1272 

10-12-1823 

Patrijs Jan Roelofs Raad van zetting van Noordwolde wonende te Steggerda , Hij is voorgedragen als Schatter der 

Belastingen te Wolvega en Sonnega enz. jaar 1823 (4) 



5997 307 

31-03-1815 

Patroon  Dirk Hendrik 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  333 

6424 584 
02-12-1817 

Patroon D. 4 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

6303 532-g 

18-08-1823 

Patroon Ekke Hendriks 9 jaar   verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars 

naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6303 483 
08-10-1823 

Patroon Ekke Hendriks---- Patroon Minke Hendriks 18 jaar en Patroon Ekke Hendriks 9 jaar, Patroon Hendrik Hendriks 
13 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een extract uit den staat van bedelaren kolonie Ommerschans 

enz. jaar 1823 (2) 

8280 526-5 
21-05-1840 

Patroon H. L. staat vermeld in een document betreffende het terugzenden van de paspoorten van de plaatsvervangers van 
het korps Rijdende Artillerie te Amersfoort enz. jaar 1841 (2) 

6633 1374+1459 

06-11-1814 

Patroon Hendrik Ekkes----- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers 

der vier specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van 
Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder 

worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten 

enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe 
Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks 

Minke laatselijk alhier enz.   verder een document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske 

Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10) 

6005 933 

27-11-1815 

Patroon Hendrik Ekkes Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 

(11) 

6029 896 
17-12-1817 

Patroon Hendrik Ekkes Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Heerenveen arr. Heerenveen. Jaar 
1817 (2) 

5983 61-A 

25-01-1814 

Patroon Hendrik Ekkes--- Molenaar Pieter Sybren en Patroon Hendrik Ekkes beide te Heerenveen wonende aanstelling tot 

Politie dienaren, extract register rechtbank te Heerenveen jaar 1814   (5) 

6632  
 

  

1210 
28-09-1814 

Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde Gemeente van Nijehaske 
dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H.  De Diakenen van de Hervormde 

Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen  een brief aan de Gouverneur 

betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3) 

6018 34  

14-01-1817 

Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de 

Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe 

ambtenaren enz. jaar 1817 (3) 

6631  1082 
09-09-1814 

Patroon Hendrik Ekkes---- Vrieze de Halbe en Drees M. geven met gepaste eerbied te kennen als Diaconen van de 
Hervormde Gemeente te Heerenveen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur dat onder hunne Gemeente 

thans is ionwonenede ene Patroon Hendrik Ekkes met desselfs Huisvrouw welke uit hoofde van Armoede onderstand 
verlangen en is geweigerd omdat zij 11 jaar hebben gewoond in Nijehaske en dat zij enz. jaar 1814 (2) 

6303 532-kj       

00-00-1823 

Patroon Hendrik Hendr. 13 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars 

naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6303 483 en 484 
08-10-1823 

Patroon Hendrik Hendriks---- Patroon Minke Hendriks 18 jaar en Patroon Ekke Hendriks 9 jaar, Patroon Hendrik 
Hendriks 13 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een extract uit den staat van bedelaren kolonie 

Ommerschans enz. jaar 1823 (4) 

6006 954-15 

06-12-1815 

Patroon Hendrik Hendriks,  hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens 

weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1) 

6054 18 

10-01-1820 

Patroon Hendrik, gerechtsdienaar te Heerenveen  jaar 1820 (1) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen  
Huis Arrest 

26-03-1824 

Patroon Koop H., 174 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 51 

20-01-1840 

Patroon Lieuwe Hendriks te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes 

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

6303 483 

08-10-1823 

Patroon Minke Hendriks 18 jaar en Patroon Ekke Hendriks 9 jaar, Patroon Hendrik Hendriks 13 jaar verder geboorteplaats 

enz. enz.  zij staan vermeld op een extract uit den staat van bedelaren kolonie Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6303 532-g 
18-08-1823 

Patroon Minke Hendriks18 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars 
naar   Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6268 324 

12-04-1816 

Patroulle Pieter Sybes---- Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse 

Klases adsesenten en Gerbens Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en 
ondertekenen een brief aan de Gouveer van Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden  maar dat niet 

het gehele jaar 1808 of 1809 enz. enz. dat 13 weken voor  Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de 

anderen het jaar 1811 niet is betaald enz. enz.  Ebeltje Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd 
heeft en presentie van mij Dieme F. H. enz. jaar 1816 (4) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Pattersson A. Kapitein met het schip de Minerva van Gothenburg naar Algiers 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) 



6082 453 

03-05-1822 

Patudanus T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6666 307 
00-00-1817 

Paul, Pieter.  Kretzer, Johan George vooral in den jaren 1796 aan de zaak van Oranje met gevaar zijns leven enz. wordt in 
genoemd Commissaris Plettenberg, Admiraal Pieter Paul, Herberg de Zwarte Moor op Texel met Kretzer zijn 

handtekening. (5) jaar 1817 

5990 651 

22-08-1814 

Pauli ….?---- Rompel ….? Controleur der Belastingen, In de nacht van 2e tot de 3e dezer maand is het paard van 

voornoemde op de Gorredijk een oor afgesneden, waardoor het zelve voor dieAmptenaar onbruikbaar is geworden 
welliogt is dezelve wegens zijn activiteit bij baatzuchtige personen gehaat enz. en ook beschouwd men deze ambtenaar als 

oorzaak dat de Commies Pauli ….?  Ten gevolge van herhaald klagten is ontslagen enz. enz. jaar 1814 (1) 

6266 129 
16-02-1816 

Paulides Joh’ s Mr. Zilversmid te Heerenveen  wegens het maken van een zilveren stok voor den Tamboer Majoor bij den 
Landstorm en zijn rekening wordt nu voorgedragen voor betaling enz. enz. jaar 1816 (2) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Paulides Joh’s Paulus 153 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) 

6093 337 

22-04-1823   

Paulides Johannes Paulus---- 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)   

6242 82,1-7a+15               

07-02-1814 

Paulides Johannes Paulus Zilversmid, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de 

personele omslag enz. enz. jaar 1814 (10) 

6251 1092 

09-11-1814 

Paulus Dirk---- Dirks Hessel voor geleverde vijf Korven Baggelaars  Turf ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in 

het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in 
den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6251 1092 

09-11-1814  

Paulus Dirk enz.---- Boer de Ynse Feikes voor geleverde  Baggelaars  Turf ten dienste van Paulus Dirk 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 

6251 1092 

09-11-1814  

Paulus Dirk---- Pieters Heert de weduwe voor 2 korven aardappels ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan 

van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 
1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6251 1092 

09-11-1814  

Paulus Dirk---- Rienks Syke voor Kamerhuur ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over 

de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats 
gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6395 457 

13-05-1815 

Paulus Douwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

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

Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen 
met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8308 1070-8 

709-731 
28-10-1840 

Paulus G. weduwe Siersma P. H. te Edens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens 

den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 

(3) Dossier (11) 

8375 716-3_1i 

22-07-1841 

Paulus Klaas 31-11-1829 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) 

8382 853/6 

30-08-1841 

Paulus Klaas loteling Nat. Militie onderwerp vrijstelling, hij woont in het  de colonie van de My. Tot weldadigheid enz. 

jaar 1841 (2) 

6381 136 nr. 302 4e 
kolom 

17-03-1814  

Paulus Klazen, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst 
bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom 

vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6252 1218-11 

12-12-1814 

Paulus L. wegens leverantie van Talhout, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het 

voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 
1814 (4) dossier (26) 

6627 584, 1-2, 22 

30-04-1814 

Paulus Lieuwe voor weekgeld Annes Kornelis de weduwe voor 37 weken wordt vermeld in een document Geëxtraheerd 

uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken 
aldaar jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-2, 22 

30-04-1814 

Paulus Lieuwe wegens het slegten van graven in de kerk wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije 

Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 

(4) 

6627 584, 1-2, 19 

30-04-1814 

Paulus Lieuwe wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens 

het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

6627 584, 1-2, 20 
30-04-1814 

Paulus Lieuwe wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens 
het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

6631  1114 

8e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Paulus Pieter 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) 

3701 1-C, 5 

01-03-1839 

Paulus Spek Dirk Arend te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 



gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending 

enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Paulus Spek Sjoerdje Arends, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf 

in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Paulus Spek Sjoerdje Arends, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf 

in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 1-C, 5 

01-03-1839 

Paulus Spek Sjoerdtje Arends te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het 

Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

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

5982 1752 

13-12-1813 

Paulus Tjalling vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

9180 264 

06-02-1915 

Paulusma Auke Symens,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

(3) 

9181 1413 

06-08-1915 

Paulusma Auke,  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) 

7977 158-6, 36 

14-02-1837 

Paulusma Gerrit Barteles te Tietjerksteradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van 
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door 

Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

9181 1413 
06-08-1915 

Paulusma Jelmer,  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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Paulusma Klaas Jakes 21 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) 

9180 1246 

05-07-1915 

Paulusma Paulus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 264 
06-02-1915 

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

9465 Deel 2, 20 

31-10-1866 

Paulusma Romke Johannes te Zwaagwesteinde Beurt en Veerdienst van Zwaagwesteinde 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) 

6655  398 blz. 1 
29-08-1816 

Pauw ….?---- Schuring J. D. predikant te Rockanje 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 enz. 

hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Pauw ….? Die beroepen is naar Brussel  enz.  

jaar 1816 (4) 

6397 670 
15-06-1815 

Pauw 1e Luitenant Regiment Hussaren no. 6  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 

juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 
17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

6671 54 deel 2 

blz. 20 
22-01-1818 

Pauw H. (De Ridder) Scriba 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 5 
22-01-1818 

Pauw H. (De Ridder) te Brussel Predikant Classis van Brussel 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 

Pauw H. te Brielle, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6683 2 deel 2, 5 

04-01-1819 

Pauw H. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi 
enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2, 22 

04-01-1819 

Pauw H. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Pauw H. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 23 
06-02-1824 

Pauw H. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2   
blz. 24 

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



16-01-1822 Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 

Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  
 blz. 5 

16-01-1822 

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

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

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

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Pavna? G. S. 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) 

6271 574-3-B 
06-07-1816 

Pavoraad Jelle Gerbens, 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) 

5982 1724 
06-12-1813 

Payues Volok---- Mulder Hermanus Jans , Cipier in het huis van arrest te Heerenveen heeft onder zich een mandaat enz. 
wordt ook genoemd >dat door het sluiten van het bureau van de particulier Payues Volok enz. jaar 1813 (2) 

8285 611-19, 4 

18-06-1840 

Peacock David Gerardus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Bolsward van welke de 

indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 

(6) 

6840 36-A  

blz. 35 

22-04-1824 

Peasig?d Jentje R. Houtkoper  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

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

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

8386 949/41 

20-09-1841 

Peauts v.d. de weduwe te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in 

de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten 

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

6387 47 

10-09-1814 

Peaux …..? en Miedema .? Luitenants zijn op deszelfs verzoek ontslagen en de nieuw benoemde Luitenant der 2e Comp. 

is de Heer Spree S. enz. jaar 1814 (1) 

6383 97     

23-04-1814 

Peaux A. geboren Maire Le te Harlingen Omdat zij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt zij 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) 

6243 191-3 
06-03-1814 

Peaux 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) 

6387 98 
24-09-1814 

Peaux H.---- Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij de 1e 
Comp. is aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e 

Luitenant voor Peaux H. bij de 2e Comp. te Harlingen enz. jaar 1814 (1) 

8364 498/10, 2 
21-05-1841 

Peaux H. de weduwe staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 
Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, 

aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6255 254-8 
10-03-1815 

Peaux H. geleverde Wijn diverse Festiviteiten in 1811,  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) 

6255 254-9 

10-03-1815 

Peaux H. wegens Stalhuur aan de Fransche Cavallerie in 1812 en 1813,  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) 

6255 254-7 

10-03-1815 

Peaux H. wegens Stalhuur in 1811,  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) 

6251 1112 

17-11-1814 

Peaux H., 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) 

6394 257 

31-03-1815 

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

van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen 

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

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

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

6383 93     
23-04-1814 

Peaux Harmanus 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) 

6383 96     
23-04-1814 

Peaux Hermanus 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) 

5984 108 
08-02-1814 

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) 

6094 413 

17-05-1823   

Peaux P. (Petrus Predikant te Burgwerd en Hichtum wegens zijn krankzinnigheid is hij niet meer geschikt voor zijn 

betrekking en is de post vacant jaar 1823 (2) 



6099 968 

06-10-1823    

Peaux P. (Petrus) ---- Lantinga Aukje  echtgenoot van Peaux P. (Petrus) Predikant  bij de Hervormde Gemeente Hartwerd, 

Burgwerd en Hichtum zij verzoekt dat haar man mag worden verklaard als Emeritus Salvo Honore et Stipendio met 

behoud van pensioen  omdat haar man wegens krankzinnigheid   enz. enz. jaar 1823 (3) 

6093 319 
16-04-1823   

Peaux P. (Petrus) de Predikant te Burgwerd (welke zig tot ergernis van de gemeente gedraagd) jaar 1823 (1) 

6845 2-A 

22-06-1824 

Peaux P. (Petrus) Dominee (wijlen) zijn weduwe te Burgwerd verzoekt een toelage i.v.m. dat haar man Krankzinnig was. 

Jaar 1824 (2) 

6093 360 
29-04-1823   

Peaux P. (Petrus) Predikant te Burgwerd Onderwerp de  stukken der kerkelijke behandelingen jegens hem er wordt ontslag 
voor hem aangevraagd, ook wordt er genoemd Mejuffrouw Peaux Aukjen geboren Lantinga te Burgwerd op haren brief 

enz. enz. jaar 1823 (2) 

8383 883/17 

07-09-1841 

Peaux Petrus Hermanus,  veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Peaux Petrus, 130 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6838 7-A bijlage 2 
Mannen  

Huis Justitie 

26-03-1824 

Peaux Petrus, 98 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) 

6861 2-B 

07-12-1824 

Peaux Petrus, Hij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1824 

(3) 

6251 1092 
09-11-1814 

Peaux Petrus, 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Pebes (Pibes?) Jan 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) 

9182 285/18 

07-02-1916 

Pebesma Geert Rien onder Lutkewierum Veldwachter Met Signalement 

6425 22 
10-01-1818 

Pecher Louis * 1781Herrues wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een 
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun 

incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes 

van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld 
met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie 

enz. jaar 1818 (3) 

6397 670 
15-06-1815 

Peckholt Kapitein27e Batt. Jagers 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) 

5992 805 

15-10-1814 

Pedel ….?  Aan de woning bevorens bewoond door voornoemde wordt genoemd wat daar gerepareerd moet worden, 

Peereboom J. Bz.  Ingenieur en Chef  een door hem ondertekende brief met als onderwerp de nodige reparatieen aan slands 
Academie gebouwen te Franeker enz. jaar 1814 (5) 

7973 227, 77/22 

23-01-1837 

Pedersen Peder Niels Kapitein , jaar 1837 

7982 227, 234/18 
07-03-1837 

Pedersen Pieter Niels Noorwegen Schip de Louisa, jaar 1837 

6866 30-01-1825 

21-A 

Peek (Pek) Johannes Henderikus---- Hanekuijk W. J.? Rijksadvocaat in Vriesland en ook genoemd Drabbe ….?  De 

arrondisements Inspecteur door de ambtenaren te Akkerwoude is procesverbaal opgemaakt tegen de Koornmolenaar Pek 

(Peek) Johannes Henderikus wegens het niet toegang verlenen aan deze ambtenaren ter controle enz. maar de molenaar 
verklaard dat de toegang was onbelemmerd enz. jaar 1825 (5) 

6871 28-03-1825 

21-A 

Peek (Pek) Johannes Henderikus van beroep Molenaar te Akkerwoude betreft een aangeboden transactie voor het proces 

verbaal opgemaakt 31 januari 1825 wegens bevindingen terzake in een voorgenomen visitatie en dat de Inspecteur Drabbe 
….? enz. jaar 1825 (9) 

6854 19-A 

25-09-1824 

Peek J. H. Korenmolenaar te Akkerwoude een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een 

bekeuring, wegens het  hinderen van een ambtenaar in functie bij de controle in zijn molen jaar 1824 (3) 

6864 40-A 
13-01-1825 

Peek Joh. H.   Koornmolenaar te Akkerwoude, een procesverbaal van Bekeuring enz.  hij sluit een transactie af om 
vervolging te voorkomen.    jaar 1825 (2) 

8277  435/7, 34, 

04-05-1840 

Peek Johanes Henricus Handgeschreven brief met handtekening van Johanes Henricus Peek, jaar 1840 

8302  965/2 
28-09-1840 

Peek,   J. H. Peek Korenmolenaar te Akkerwoude (proces verbaal) , jaar 1840 

6383 57 

02-04-1814 

Peekema & Rinkes 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) 

6622 2070 

13-12-1813 

Peekema Jelle Ws., correctionele gevangene  ---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief 

Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e 



december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, 

ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9) 

6636  188 

19-02-1815 

Peekes Karst staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega 

en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. 
M. Jaar 1815 (4) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Peekes Karst 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) 

6830 18-A blz. 8 

21-01-1824 

Peekes Tjeerd 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) 

6000 578-c 
17-06-1815 

Peeks Jan, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Huis van bewaring te Heerenveen zitten jaar 1815 (2) 

6683 2 deel 1, 11 

04-01-1819 

Peelinck J. Predikant te Scheemda tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 

1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 
vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden 

veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. 

Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6640   539 

14-06-1815 

Peen de A. P. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den 

Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de 

pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4) 

8211 988-3, 11 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Peen v.d. S. T. 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) 

9184 420 

03-04-1917 

Peenstra  F. te Akkrum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een 

bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  Akkrum met een tekening (Blauwdruk) van 

de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1917 (10) 

6840 36-A  
blz. 33 

22-04-1824 

Peenstra Jan W. 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) 

6840 36-A  

blz. 33 

22-04-1824 

Peenstra Tiete W. de weduwe Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  

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

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 

Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard 

(53) 

6648 48 
30-01-1816 

Peer de Albert Dirks van beroep Visscher en wonende te Molkwerum dat hij in de jare 1809 ten gevolge van een geschil 
over de hervormde godsdienst niet door den Predikant tot de commune is toegelaten en ook genoemd Schultz C. W. als 

ontvanger van het verschuldigde enz. jaar 1816 (1) 

6242 79 

04-02-1814 

Peer de Albet, 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) 

5994 988 

08-12-1814 

Peer van J.---- Scheen G. C. Weduwe van Peer J.  te Vlieland  in leven Colonel en Capitein ter zee, een handgeschreven 

brief met haar  handtekening, Onderwerp; dat zij sind anderhalf jaar zonder inkomen is en niet in staat haar belastingen te 
betalen enz. enz. jaar 1814 (2) 

7977 145-1 

10-02-1837 

Peerdemans Bogtstra P. H. Genees Heel en Vroedmeester hij is belast als Heel en Vroedkundige der armen in de dorpen in 

diverse dorpen in Baarderadeel, jaar 1837 (4) 

6383 87      
23-04-1814 

Peerdemans D. 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) 

6383 87      

23-04-1814 

Peerdemans 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) 

6019 81 blz. 39, 40, 

41 
05-02-1817 

Peerdemans Jan---- Haitsma Paulus en Peerdemans Jan leden van het Gemeentebestuur van Franeker, zijn naam komt voor 

als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , 
Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  

Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude 

Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn 
gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) 

dossier (48) 

6669 415-c 
21-10-1817 

Peerdemans Jan Lid van de Raad van Franeker 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) 

6293 231 
06-03-1819 

Peerdemans Jan---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson 
Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de 

Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens  enz. enz.  Scheltema 

N. E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl.  Zijn overleden enz. jaar 1819 (6) 



6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Peerdemans Jan 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 Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-i      
05-01-1816 

Peerdemans Jan 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 Franeker enz. jaar 1816 (4) 

6294 341 

13-04-1819 

Peerdemans Jan, ---- Boer de  Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot 

de reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden 
( Boer de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) 

uitmakende een gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, 

Fontein D’ k.,  Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 
maal hoger geweest had kunnen zijn als jaar 1819 (9) 

5711 3 

28-08-1902 

Peereboom ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt vor 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) 

9414 97, a-g 

01-05-1914 
 

Peereboom A. ----Venema J.  van beroep Veldwachter van Lemsterland  te Lemmer, verzoekt aan de Kommissaris der 

Koningin of zijn echtgenote mag worden belast met het schoonhouden van het Kerkgebouw der Ger. Gemeente te Lemmer  
tegen vergoeding van vrij wonen in de kosterswoning enz.briefje van Peereboom A. voorzitter dat hij geen bezwaar heeft 

enz.verder een heel dossier met correspondentie hierover enz.  jaar 1914jaar 1914 (1) dossier (15) 

5667 17 

08-07-1880 

Peereboom Arnoldus Notaris te Bolsward , voor hem verschenen, Bonting  Lieuwe  Schipper te Makkum  die zig borg 

steld tot een bedrag van fl. 400.= aan Bonting Martinus te Makkum in zijne hoedanigheid als concessionair tot het 
oprichten van ener stoombootdienst tussen Makkum en Sneek jaar 1880 (3) 

5667 akte 11 

Jaar 1879 
 

Peereboom Beurtschipper---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als 

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

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

6002 736 

17-08-1815 

Peereboom Bz. Ingenieur en Chef ter kenisgeving dat door ter oorzake van absentie de Ing. Ord. Tierens S. tot het 

bijwonen van de Publieke aanbesteding enz. voor de nodige inspectie der werken op het Eiland Vlieland en Terschelling 
en de aanbesteding van een gedeelte van de Zeewering enz. jaar 1815 (1) 

5667 15 

24-06-1879 

Peereboom D. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek  jaar 1879 

9465 Deel 2, 111 
30-07-1855 

Peereboom Dirk, Beurt en Veerdienst van Munnekeburen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 
van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8)   

9465 Deel 2, 111 
30-07-1855 

Peereboom Dirk, Beurt en Veerdienst van Munnekeburen op Oldemarkt, hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8)   

6380 105 en 106 

20-02-1814 

Peereboom I. Bz.  Heeft zig aangemeld voor den dienst om den overgebleven vijand van ons land te verdrijven maar de 

Directeur Mollerus I. H. van de Waterstaat te Amsterdam schrijft hem een brief dat enz. enz. jaar 1814 (7)  

5993 871 

01-11-1814 

Peereboom J.  Bz.  Ingenieur en Chef, een door hem ondertekend documend betreffende ene inschrijving van de heer 

Heystra P. A. voor de reparatie van het paalwerk aan de Noorder Zeewerken te Harlingen enz. jaar 1814  

6003 808  
21-09-1815 

Peereboom J.  Bz. ---- Warringa Jan Mr. Timmerman  te Leeuwarden hij neemt aan het werk aan het Tucht en Blokhuis te 
Leeuwarden en een handgeschreven brief met een handtekening van hem? Waringa D. er wordt ondertekend als Waringa 

verder met allemaal bedragen voor diverse werkzaamheden  ook genoemd Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef  jaar 1815 

(5) 

6009 161 
08-03-1816 

Peereboom J.  Bz. Ingenieur en Chef  door zijn vertrek van den dienst in Vriesland heeft de Minister aangesteld Karsten J. 
W. Ingenieur en Chef  enz. jaar 1816 (1) 

5998 408 

29-04-1815 

Peereboom J. Bz  Ingenieur en Chef met als onderwerp; bestek en begroting betreffende eenige vernieuwingen en 

reparatien aan de Zeesluis genaamd de Oude Schoterzijl gelegen in den Statendijk als mede aan het paalwerk van de 
tacozijl bij de Lemmer enz. enz. jaar 1815 (3) 

5999 427 

06-05-1815 

Peereboom J. Bz---- Boling ….? Van beroep Conducteur te Harlingen heeft de Ingenieur Chef Peereboom J. Bz. Bericht 

dat de persoon van Deurnat J. bewoner van het huisje  behorende van de Domeinen weigerachtig scheen om 

niettegenstaande de aanzegging van den heer Burgemeester te Harlingen enz. jaar 1815 (2) 

5995 30 

14-01-1815 

Peereboom J. Bz.  Ingenieur en Chef  betreft  der bij Heijstra P. A. aangenomen reparatien der Noorder Zeewering te 

Harlingen enz. jaar 1815 (2) 

6243 156 

07-03-1814 

Peereboom J. Bz.  Ingenieur en Chef Onderwerp:  de Lange Pijp te Dokkum enz. jaar 1814 (3) 

6000 558-A 

10-06-1815 

Peereboom J. Bz. betreft een ordonnancie ten zijne gunste van f. 66.- wegens reis en verblijfkosten enz. jaar 1815 (1) 

6642  692 

19-08-1815 

Peereboom J. Bz.---- Camper A. G. Opziener en Bewaarder der roerende goederen van de Vriesche Hooge Scholen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Opziener der Academiegebouwen Wijbrandus L. 
heeft aan het verzoek van de Ingenieur Peereboom J. Bz. Ameland  zonder mijn toestemming enz. jaar 1815 (7) 

5998 407 

29-04-1815 

Peereboom J. Bz.---- Goudriaan A. F. van beroep Inspecteur Generaal met als onderwerp het bestek en voor de 

aanbesteding van de beplanting van de duinen op Ameland op rapport van de Heer Ingenieur en Chef van het provision de 
7e district Peereboom J. Bz. Enz. jaar 1815 (2) 

6003 817 

23-09-1815 

Peereboom J. Bz. ----Heystra P.  hij neemt aan een reparatie  aan de muur en het paalwerk  gelegen tussen Noord en 

Havenhoofd  te Harlingen wordt ook in genoemd  Ingenieur en Chef Peereboom J. Bz. 1815 (5) 

6004 860 
16-10-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur Chef van enz. betreft zijn brief door hem ondertekend over het uitbetalen van de declaratieen 
van Poel van der C. (Cornelis) Ingenieur over de jaren 1814 en 1815 enz. jaar 1815 (1) 

5998 405-B 

29-04-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef ---- Akademiegebouwen te Franeker een specificatie Begroting van kosten aan der 

nodige Reparatieen aan ’s Lands Akademie Gebouwen te Franeker over de jaren 1815 en aan de woning van voormalige 
professor (Allardi C. ? Oud Hoogleraar)    enz.ook aanwezig een plattegrond van de Academie gebouwen gemaakt door de 

Conducteur Boling C. in 1812 getekend in kleur  jaar 1815 (26) 



5992 802, 805 + 855 

15-10-1814 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef  een door hem ondertekende brief met als onderwerp de nodige reparatieen aan 

s’lands Academie gebouwen te Franeker enz. verder  de aanbesteding van deze reparatie ter somma van f. 298-10- en dat 

de Mr. Timmerman Wijbrandus L. bthans als opziener fungerende ten bedrage van f. 1299.= is opgemaakt geworden enz. 

enz.  jaar 1814 (19) 

5991 756 

26-09-1814 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef  schrijft en ondertekend een document/brief dat van de heeren Burgemmeesteren van 

Harlingen houdende klagten over en verzoek van voorxiening in de slegte toestand van de Noordermuur of Steenen 

Zeewering dier stad enz. enz. jaar 1814 (7) 

6009 157 
07-03-1816 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef  van het 7e district, onderwerp begroting en kosten  wegens onderhoud duinbeplanting 
op Ameland enz. jaar 1816 (6) 

5992 841 

26-10-1814 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef als onderwerp;  veranderingen aan het gebouw genaamd de Cancellerie te 

Leeuwarden om deszelve tot de vergaderplaats van het Hof van Justitie te doen dienen enz. jaar 1814 (3) 

6003 824 
30-09-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef betreft aanbesteding voor de reparatieen aan de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. 
jaar 1815 (2) 

5999 453 

12-05-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef betreft de nodige reparatien aan het Locaal genaamd het Collegie alsmede het 

zogenaamde Landshuis dienende voor de regtbank gaat ook over een bestek en begroting voor de reparatie enz. jaar 1815 
(2) 

5999 448 en  496  

10-05-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef betreft zijn verhuizing  naar Harlingen , Goudriaan A. F.  Inspecteur Generaal, betreft 

een geschreven missive te Kampen, gaat ook over een bestek en begroting voor de reparatie van Oud-woudumerzijl enz. 
enz. jaar 1815 (4)  

6644  821 

22-09-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef bij het 7e District van de Waterstaat ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende het request van Hoorn van J. C. Opzigter der Koudumer Slaperdijk enz. en de heer Husser G. te 

Hindelopen als Opziener der Kleine Noorder Sluis aan het Noordeinde van gemelde Dijk jaar 1815 (3) 

5990 643 

18-08-1814 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en chef bij het 7e provisioneel district van de Waterstaat een brief betreffende de beplanting 

der duinen rondom vuurbaken en kapen te Terschelling enz. jaar 1814 (3) 

6006 967 

09-12-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef een rapport aangaande de Executie der geaccordeerde voorieningen aan de lands 

Akademie Gebouwen te Franeker met inzending van declaratien  waarin ook de opziener Wybrandus L. genoemd wordt 
voor een somma van f. 40.-.-   jaar 1815 (2) 

5984 154 

26-02-1814 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs 

van de Waterstaat ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen 
die hij tegoed heeft,  jaar 1814 (5) 

5996 146 

17-02-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef met als onderwep zijn declaratie wegens het in de jare 1814 gepresteerde diensten aan 

s’Lands Gebouwen te Franeker enz. jaar 1815 (2) 

6002 705 
07-08-1815 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef met als onderwerp: hij heeft orders om op te nemen der defecten aan de Kiestrazijl en 
het formeren van een bestek voor denzelve enz. jaar 1815 (1) 

6622 2041 

22-11-1813 

Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef, Onderwerp: Berekening van kosten voor een dubbel gebouw voor het Oranjewoud en  

te tekenen en dat op het laatst is toegevoegd de Conducteur Kuypers Dirk ook een brief ondertekend door  Figge Johannes 

Conducteur betreffende het tekenen voor  Insumerzijl met bestek enz. jaar 1813 (4) 

5997 281 

25-03-1815 

Peereboom J. Bz. ----Tuimelaar H, verzoekt om reparatie en verhoging  van de Kost of Postverloren Brug Tussen de 

Idemabrug en de Schans nabij Heerenveen , en Peereboom J. Bz. Ingenieur die daarover beslist,  enz. jaar 1815 (3) 

5999 430-431 
06-05-1815 

Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef---- Goudriaan A. F.  Inspecteur Generaal, betreft een geschreven missive te Kampen, 
een bestek en begroting van kosten enz. betreffende de herstelling en verzwaring van de Hoornsche en Serieper Dijken 

uitmaende een gedeelte der zuiddijkagie van den Eiland Terschelling enz. komt ook in voor Peereboom J. Bz., Ingenieur 

en Chef jaar 1815 (5) 

5999 477 
20-05-1815 

Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan de Nesserzijl en brug gelegen in en over de rivier 
de Boorne nabij Ackrum  mitsgaders aan de stenen boog genaamd de Burgwerderpijp  over het kanaal van. Leeuwarden 

naar Bolsward  en aan de Pinjumerbrug bij het Dorp Pingjum enz. op advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. 

F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 478 

20-05-1815 

Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan de Stenen Boog of Onderzijl binnen de stad 

Dockum mitsgaders aan de Hoge of Klaarkamsterbrug gelegen over het kanaal van Leeuwarden naar Dockum enz. op 

advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 498 
25-05-1815 

Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan het palenhooft te Oostmahorn   enz. op advies 
van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 506 

27-05-1815 

Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien en vernieuwingen aan de Havenwerken van Stavoren  

enz. op advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 511 
29-05-1815 

Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan de Nieuwe Zijlen  enz. op advies van de heer 
Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5996 118 

11-02-1815 

Peereboom J.---- Henneman J. A. Mr. Smid , onderwerp leverantie en aanbesteding van een kachel voor de gevangenis te 

Leeuwarden enz. Onderwerp;  wegens gevorderde leverantie van Warringa, ook genoemd Peereboom J. Ingenieur enz.  
jaar 1815 ( 5) 

5672 131 

01-10-1896 

Peereboom M. & Eijck van E.  beide te Oosterzee, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland 

met de “Eendracht III “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5664 37, 8 
01-04-1910 

Peereboom M. te Oosterzee met het Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 24 

21-09-1903 

Peereboom M. te Oosterzee, ondernemer van openbare middelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 jaar 1903 (1) 

8280 526-1, 39 
22-05-1840 

Peereboom M. 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) 

5664 162, 25 

27-02-1917 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 24 
28-02-1918 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 



5664 13 

10-05-1900 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar jaar 1900 

5664 29, 10 

16-04-1903 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 17 + 21 
08-04-1897 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 7 

30-03-1898 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 37 
20-04-1899 

Peereboom Michel te Oosterzee met het Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

8354 277/14 

00-00-1841 

Peereboom Pieter W. Boekhandelaar te Bolsward,  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het 

jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (17) 

6830 18-A blz. 23 
21-01-1824 

Peereboom Willem 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) 

6411 383 

27-11-1861 

Peerlkamp Hoffman Petrus staat vermeld op het document Voordragt ter vervulling van vacerende Officiers plaatsen bij de 

Schutterij te Dokkum als bijlage bij de brief van>> Goslings O. (Oege), Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816  (3) 

6394 340 

18-04-1815 

Peerlkamp Hofman Petrus 2e Luitenenant hij wordt in die functie voorgedragen door de President Burgemeester van 

Dockum die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde 

Officier bij de Dienstdoende Schutterij van Dockum enz. jaar 1815 (1) 

6409 324 
03-09-1816 

Peerlkamp Hofman Petrus---- Klaver A. F. (Alle Franzen). Burgemeester van  Dokkum  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de kapitein Joha Antonius en de 2e Luiteant 

Hofman Peerlkamp Petrus dat zij enenz. jaar 1816 (2) 

6399 768 
05-09-1815 

Peerlkamp P. H.  ---- Salverda S. wordt vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche 
zaken als benoemd zijnde als  Luitenant Colonel der Schutterij van Leeuwarden  en Peerlkamp P. H.  als 2e Lieutenant bij 

de Schutterij te Dokkum enz. jaar 1815 (2) 

6407 195+200A 

02-05-1816 

Peerlkamp P. H.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H.  2e 
Luitenant en Auditeur van hier naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te 

Franeker en de laatste Rector aan de Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de 

Schutterij  de heren Sinia R inse  Houder van de Bank van Lening en  Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel 
Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar 

Notaris enz. jaar 1816 (3 

6397 681 
20-07-1815 

Peerlkamp Petrus Hofman  komt voor in een document ondertekend door de Secretaris van Staat waarin hij benoemd 
wordt tot 2e Luitenant  bij de Schutterij van Dockum  en ondertekend door Wenckelbach secretaris van binnenlandsche 

zaken enz. jaar 1815 (2) 

5999 422 
04-05-1815 

Peerlkamp Petrus Hofman , Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere onderwijzers bij de 
Latijnsche Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815 (4) 

6395 526 

24-05-1815 

Peerlkamp Petrus Hofman---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende nog ene vacante plaats in de Compagnie Schutters door het vertrek van Haakma 

Harmanus en hij draagd voor de heren Peerlkamp Petrus Hofman en Bakker Sijbrandus Klazes  enz. jaar 1815 (1) 

6401 

 

871-A 

20-09-1815 

Peerlkamp Petrus Hofman hij wordt vermeld in het document>> Goslings O. (Oege) President Burgemeester van  Dockum 

ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en 

fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1) 

6009 163-1, 2, 3. 
09-03-1816 

Peerlkamp Petrus Hofman Rector Latijnsche school te Dokkum een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan 
den Latijnsche Scholen van Dokkum ondertekend door de Burgemeester der stad Dockum Goslings O. (Oege) jaar 1816 

(3) 

6404  58-7 
05-02-1816 

Peerlkamp Petrus Hofman staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den 
dienstdoende Schutterij in de Gemeente Dokkum aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door 

de Kapt. Kommandant Johannes Joha Antonius  der Diendstdoende Schutterij Dokkum enz. jaar 1816 (3) 

6059 459 

27-06-1820 

Peersema  Sijger Heins  bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Sijbrandaburen ook genoemd de 

schoolopziener Visser H. W. C. A te IJsbrechtum jaar 1820 (1) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Pees Hendrik hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie 

District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken 

betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon 

in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6045 240 

13-04-1819 

Pees Hendrik,   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 Overijssel jaar 

1818 (4) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Peesens W. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het 

besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6641  562 
24-06-1815 

Peeters Coenraad staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van 
Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij 

geen 40 jaar in dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3) 

9184 447 
10-04-1917 

Peeters E. L. Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland (1) 

5675 1 

19-07-1910 

Peeters J. J. ---- Eekeren van A. weduwe van Peeters J. J.  wonende in de Klaverstraat E-167 te Bergen op Zoom in een 

handgeschreven en door haar ondertekende brief (met de afbeelding van het bereffende Caroussel a Vapeur verzoekt zij 
om een vergunning om met haar Klipperaakschip de “Lina”  de kanalen van Friesland mag bevaren, ook in het dossier een 

vergunning van de burgemeester van Haskerland om gedurende de kermis te Joure van 26 tot en met 30 september  een 

staanplaats voor haar Stoomcaroussel is verleend enz. tevens correspondentie over deze aanvraag enz. jaar 1910 (25) 



5675 1 

17-09-1912 

Peeters J. J. (de weduwe) Klaverstraat E. 167 te Bergen op Zoom Schip van een Kermis expl. Carousel à Vapeur het Schip 

de Lina van een Kermisexploitant., briefpapier waarop een afbeelding van het  Stoomcarroussel, een zeer interessant 

Dossier (27)  

8384 902/4 
11-09-1841 

Peeting D.  zijn ontvangen Request, jaar 1841 (1) 

6076 921 

27-11-1821 

Peeting G. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen 

vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6) 

8381 843/4 
26-08-1841 

Peeting G. Notaris te Heerenveen . terugzending van een request waarin hij een boete heeft gekregen wegens de wet op 
registratie art. 41 enz. enz. jaar 1841 (3) 

8224 1227-2 

02-12-1839 

Peeting Gauke Notaris te Heerenveen en document strekkende tot kwijtschelding van een verbeurd verklaarde boete ad f. 

25.- wegens overtreding van artikel 33 der wet enz. jaar 1839 (3) 

6047 411 
21-06-1819 

Peeting Gauke, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht te Heerenveen,  
met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep,   woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. Goinga Jan Pieters die 

afstand van deze post heeft gedaan,  jaar 1819 (3) 

5997 261 
20-03-1815 

Peeting Jan te Heerenveen, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris en 
wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3) 

5999 424 

06-05-1815 

Peeting Jan, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het tractement 

, jaar 1815 (2) 

6868 16-02-1825 
30-B 

Peeting Jan, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen 
info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

9187 1341 

06-09-1918 

Peetoom Pieter gehuwd met Kemling Anna Alwina Wilhelmine, 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) 

6411 382 

18-11-1861 

Peezen H. 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) 

6840 7-A 
20-04-1824 

Pegel Ernst Christiaan of Noga Ernst Christiaan of Nijega Ernst Christiaan ---Ducker Berent, Onderwerp het ontvangen 
van een brief met enig geld van het Winschoter Trekveer met het veroek saf te geven enz. jaar 1824 (4) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Pegelo Jan Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en 

Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder 
(Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 

1823 (18) 

8361 420-8 

30-04-1841 

Peijma van W. ---- Harinxma thoe Slooten Mr. Pieter Albert Vincent Baron , staat vermeld op een extract van de 

Gouverneur van Vriesland dat hij benoemd is tot plaatsvervanger van den Kantongeregt te Holwerd i.p.v. Pejma van W. 
enz. jaar 1841 (4) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Peijma van Worp hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het 

Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van 
Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Peijma van Worp 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) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Peijtters Hessel, 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) 

8285 615-2, 22,2 
19-06-1840 

Peijze …..?te Holwerd 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) 

6383 94     
23-04-1814 

Peijzel R. 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) 

6020 141 

04-03-1817 

Peijzel T. C. Mr. Bakker van beroep te Holwerd betreft het verongelukken van Twee Gezusters en de lading enz. jaar 1817 

(6) 

6102 11 

03-01-1824 

Peima van  Worp hij is benoemd  als Plaatsvervanger van de Vrederechter kantoor Holwerd i.p.v. Kleffens van E. (wijlen) 

enz. jaar 1824 (2) 

6099 965 
06-10-1823    

Peima van Worp 27 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te Holwert =1  i.p.v. de 
overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2) 

6099 987 

07-10-1823    

Peima van Worp 27 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te Holwert =2  i.p.v. de 

overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2) 

6100 1157 
19-11-1823 

Peima van Worp Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden Kleffens Nicolaas 
Eelkes  enz. jaar 1823 (2) 

8350 175/27-21 21-

02-1841 

Peima van Worp te Ternaard wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Westdongeradeel in een document genaamd 

ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en 
Westdongeradeel bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6) 

6849 4-A 

27-07-1824 

Peima van Worp,----- Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van 

Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp,  Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige 

beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2)- 



6849 5-A 

27-07-1824 

Peima van Worp,----- Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van 

Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp,  Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige 

beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2)-deel 2 

6047 379 
03-06-1819 

Peima 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 

Peima W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6082 453 
03-05-1822 

Peima 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 

Peima Worp  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6424 641D 

19-12-1817 

Peima Worp---- Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. dat Peima Worp1e Luitenant heeft de eed afgelegd en Banga H. P.  2e Luitenant  bij 

de Rustende Schutterij verzoekt om ontslag jaar 1817 (1) 

6082 453 

03-05-1822 

Peima Worp, 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) 

6261 874 

21-08-1815 

Peins S. P.  met als onderwerp dat hij ontbreekt als Lid van de Raad der Gemeente Ee welke met en woon buiten de 

gemeente is vertrokken enz. jaar 1815 (1) 

6256 313 

29-03-1815 

Peisen van  Tietje,  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) 

8211 988-3, 38  
26-09-1839 

Peizel G. C. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten 

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

(7) 

6246 526 

17-06 -1814 

Peizel Gerrit Cornelis, ---- Peizel Tjebbe Kornelis, Hoekstra Jan Reinders, Ypma Biense,  en Peizel Gerrit Cornelis allen 

Bakkers wonende te Holwerd schrijven en tekenen een brief aan den Gouveneur van Vriesland betreffende de 5 stuivers  

op de gulden impost vn het gemaal enz. enz. jaar 1814 (1) 

6383 5 
27-04-1814 

Peizel J. vrou van Peizel G. te Halwert zij schrijft en ondertekend een brief als volgt: Weledele Gestrenge Heeren 
ondergetekende schenkt een doosje met winsels en een weinig geld zijnde 10 guldens  ten behoeve van de nog gekwetste 

vaderlands verdeedigers enz. maar aangezien mijn wrakheid is dat belet enz. enz. jaar 1814 (2) 

8224 1240/7 
05-12-1839 

Peizel R. 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Peizel R. 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) 

8214  1027/17  

07-10-1839 

Peizel R. 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) 

6246 526 
17-06 -1814 

Peizel Tjebbe Kornelis, Hoekstra Jan Reinders, Ypma Biense,  en Peizel Gerrit Cornelis allen Bakkers wonende te 
Holwerd schrijven en tekenen een brief aan den Gouveneur van Vriesland betreffende de 5 stuivers  op de gulden impost 

vn het gemaal enz. enz. jaar 1814 (1) 

6866 30-01-1825 

21-A 

Pek (Peek) Johannes Henderikus---- Hanekuijk W. J.? Rijksadvocaat in Vriesland en ook genoemd Drabbe ….?  De 

arrondisements Inspecteur door de ambtenaren te Akkerwoude is procesverbaal opgemaakt tegen de Koornmolenaar Pek 
(Peek) Johannes Henderikus wegens het niet toegang verlenen aan deze ambtenaren ter controle enz. maar de molenaar 

verklaard dat de toegang was onbelemmerd enz. jaar 1825 (5) 

6840 36-A blz. 2 
22-04-1824 

Pekel Jan Kuiper 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) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Pekelaar S. nr. 184 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 

Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 

stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8127 286                 

1211/22 

05-12-1838 

Pekelder J. J. Kapitein op de Vrouw Heidewika, jaar 1838 

6830 28-C 
20-01-1824 

Pekelder Lammert Geerts en Vegter Jannes Abels Lotelingen in de gemeente Veendam staan vermeld in een brief van de 
Gouverneur van Groningen aan de Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1824 (3) 

6093 301 

10-04-1823 

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

8274 385/12, 286 

18-04-1840 

Pekeler A. Harlingen Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1840 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Pekelsma Aneske staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 

Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Pekelsma Anske te Dokkum 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 

27-C   

Pekelsma Anske---- Veen v.d. Auke Benedictus van ligting 1820 is ontslagen uit de militie 1e Batt. 8e Afd. Infanterie te 

Groningen ten gevolge van de inlijving van Pekelsma Anske enz.  jaar 1825 (2) 

6864 49-C 

05-01-1825 

Pekelsma Anske---- Veen van der Auke Benedictus  en Pekelsma Anske , betreft hun ontslag uit militaire dienst  wordt 

ook genoemd Bouma Jan, jaar 1825 (3) 

5989 576 1e lijst 
26-07-1814 

Pekema A. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending 
in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Pekema M. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending 

in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6100  1215-25 
29-11-1823 

Pekema Marten Jelles, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Joure  in 1823 die dat ook in 
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Pekema Sippe Jelles hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e 

Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 
zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk 

Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

8364 489-6 
1+18-20 

18-05-1841 

 

Pekema Sippe Jelles 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) 

6402 
 

922-1+ 9 
09-12-1815 

Pekema Sippe Jelles staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en 

aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  

Document (13) 

6870 12-03-1825 

25-A 

Pekema Wijbe Meines (van IJstad)  van beroep Schipper voerende het Brikschip Broderna op reis van Rostock naar 

Lissabon door stormwinden en verder voorvallen zeeschade en lekken heeft opgelopen en daardoor in Terschelling is 

ingeklaard enz. ook wordt zijn lading vermeld jaar 1825 (4) 

5994 966 
01-12-1814 

Pel  de Heer en Willinge H. onderwerp;  betreft verantwoordelijkeid over dossiers enz.  jaar 1814 (2) 

8384 921/7 

17-09-1841 

Pel Aaltje----- Gorter J. S. Landbouwer en Pel Aaltje weduwe van Sjoerds Sikke beide wonende onder het behoor van 

Leeuwarden, request in  een handgeschreven brief met hun  handtekening  zij beklagen zich over het schieten naar de schijf 
in het exercitie veld door de militairen alhier, met het antwoord dat het verhoogd en verbreed gaat worden enz. enz. jaar 

1841  (6) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Pel Anne Klazes,  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) 

6383 91    

23-04-1814 

Pel Cit? Mients 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) 

9180 1246 
05-07-1915 

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

6048 448, 1-7, 

11, 16, 17, 31 
06-07-1819 

Pel de weduwe (cs) 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) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Pel E. K. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 
jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Pel E. 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 

Pel E. 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) 

6661 126 blz. 8 

26-02-1817 

Pel E. M. 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) 

3622 A-6  

blz. 3 
12-01-1858 

Pel Eimke Eits vrouw van Veen van der K. S. , 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) 

6631 1201 
25-09-1814 

Pel Eit A. Rientes 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Pel Eit 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) 

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Pel Eit Mients de erven, 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 

Pel Eit Mients de erven, 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) 



6661 126 blz. 3 

26-02-1817 

Pel Eit Mients Koopman Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster 

ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde 

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

9184 170 
06-02-1917 

Pel---- Gaasterland, onderwerp:  Interneringsdepot met in het najaar 1914,  2500  ingekwartierde Belgen, Militair Gezag, 
Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en  Huisman J. te Wijckel, Pel,  Commandant van de Belgische groep gehuwde 

geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma Cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier  jaar 1917 (21) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Pel Grietje Sieberens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 
1828 (5) dossier (11) 

8308 1082-7 

31-10-1840 

Pel H. K.  zijn benoeming tot Ontvanger heeft plaatsgehad enz. jaar 1840 (3) 

8386 948/12 
24-09-1841 

Pel H. K. 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 

Pel H. K. te Langezwaag,  Betreft een schadevergoeding voor de Ontvangers, Meters en Taxateurs van Turf met het 

vergoede bedrag erbij jaar 1841 (3) 

8350 183-18, 1, 6 

22-02-1841 

Pel H. K.---- Zovele S. J. schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland, wordt 

vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van Ontvanger van de 

Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst omdat hij heeft vernomen dat Pel H. K. naar Langezwaag is vertrokken enz. jaar 
1841 (4) 

8359 372-12 

16-04-1841 

Pel H. M.---- Graanstra Sjoukje Hanzes weduwe van wijlen de gepensioneerde Ontvanger Pel H. M. te Dragten zij valt niet 

in de termen van uitsluiting van Pensioen enz. jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 42 
22-05-1840 

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

zijn ingevoerd met 6 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) 

6251 1078 
30-11-1814 

Pel Hartman Durks te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 
leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

9187 1341 

06-09-1918 

Pel Hendrikus, 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) 

3622 A-10-2, 1 

regist. 9170 

15-03-1873 

Pel Hermanus Jans, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10-2, 7 

regist. 9170 
15-03-1873 

Pel Hermanus Jans, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

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

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 1 

24-03-1868 

Pel Hermanus Jans, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 7 

24-03-1868 

Pel Hermanus Jans, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 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, 1 

regist.  9168 

22-02-1873 

Pel Hermanus Jans, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1, 7 

regist.  9168 

22-02-1873 

Pel Hermanus Jans, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Pel Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9183 1198 

05-08-1916 

Pel Jacob, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

3622 A-10-2, 3 

regist.  9170 
15-03-1873 

Pel Jan Eits de weduwe en kinderen, 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-10-2,  6 

regist.  9170 
15-03-1873 

Pel Jan Eits de weduwe en kinderen, 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. 3 

24-03-1868 

Pel Jan Eits de weduwe en kinderen, 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-9  

blz. 6 

24-03-1868 

Pel Jan Eits de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen 

en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars 

of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 



3622 A-10-1,  3 

regist.  9168 

22-02-1873 

Pel Jan Eits de weduwe en kinderen, 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) 

3622 A-10-1, 6 

regist.  9168 

22-02-1873 

Pel Jan Eits de weduwe en kinderen, 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, 4 

regist. 9170 

15-03-1873 

Pel Jan Eits, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 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-6  

blz. 3 
12-01-1858 

Pel Jan Eits, 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) 

3622 A-6  
blz. 6         12-

01-1858 

Pel Jan Eits, 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) 

3622 A-9  
blz. 4 

24-03-1868 

Pel Jan Eits, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 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, 4 

regist. 9168 

22-02-1873 

Pel Jan Eits, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Pel Jan Mienks  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. 2 

05-01-1848 

Pel Jan Mients, 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-3 

blz. 3 

05-01-1848 

Pel Jan Mients, 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-10-2, 1 

regist. 9170 
15-03-1873 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

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

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10-2, 3 
regist. 9170 

15-03-1873 

Pel Jan Mients, 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-10-2, 5 
regist. 9170 

15-03-1873 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 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, 7 

regist. 9170 

15-03-1873 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 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-5  

blz. 2 

31-12-1852 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale 
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 3 
31-12-1852 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

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

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

3622 A-6  

blz. 2 
12-01-1858 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 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) 

3622 A-6  
blz. 3 

12-01-1858 

Pel Jan Mients, 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) 

3622 A-6  

blz. 7         12-

01-1858 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 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) 



3622 A-9  

blz. 1 

24-03-1868 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 3 

24-03-1868 

Pel Jan Mients, 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-9  

blz. 5 

24-03-1868 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 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-9  

blz. 7 
24-03-1868 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

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

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 
blz. 1 

regist. 9168 

22-02-1873 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

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

Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1, 3 
regist. 9168 

22-02-1873 

Pel Jan Mients, 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) 

3622 A-10-1, 5 

regist.  9168 

22-02-1873 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 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-10-1, 7 

Regist. 9168 

22-02-1873 

Pel Jan Mients, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 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) 

6405 110 

27-02-1816 

Pel Jentje Arends---- Brouwer J. H.  Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te 
Ruinerwold  en daar wonende  van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de 

loting in Meppel enz.  en als plaatsvervanger heeft gesteld  Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1) 

6088 1022 

01-11-1822 

Pel K. G. hij is zetter en tekent een document hieropvolgend>> Hellema Doeke Wygers ontvanger der directe belastingen 

zijn Zathe is  op het releve 10 pondematen te hoog aangeslagen enz. enz. jaar 1822 (1) 

8361 415-12 

28-04-1841 

Pel K. H.  de ontvanger Pel te Langezwaag Ontvanger der Personele belasting vraagt of zijn zoon voornoemd zijn kantoor 

mag waarnemen enz. jaar 141 (3) 

6089 1186         
21-12-1822 

Pel K. J. ,  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) 

6633  1463 

24-11-1814 

Pel K. P.  ---- Nicolai R., Siderius M. en Gasinjes P.  een document waar hun naam onder staat als gecommitteerden bij 

resolutie der Commissie om te examineren de missive van de heer Pel K. P.  geschreven te Dragten 10 mei j.l.  het betreft 

de klagten over de onevenredigheid van de impost op het middel van de Turf  onder de missive staan de handtekeningen 
van  Nicolai R  en Pel K. P.  enz. jaar 1814 (23) 

6389 730 

17-08-1815 

Pel K. P.---- Arendz T. (Tjeerd) Schout van de Gemeente Dragten  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld de personen Veen van der J. en Pel K. P. voor te dragen tot de benoeming van 
Auditeur enz. jaar 1815 (2) 

5997 246 

17-03-1815 

Pel K. P. Ontvanger der Belastingen te Dragten verzoekt verzoekt tot tijdelijke waarneming ook al i.v.m. zijn ikomen voor 

een gezin met 11 kinderen, tevens beveelt hij zijn stiefzoon Geerligs Petrus Clemend aan voor enz. enz. jaar 1815 (1) 

6101 1275 
10-12-1823 

Pel K. P. Te Drachten, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te 
voldoen. Enz. jaar 1823 (2) 

6389 2 

29-10-1814 

Pel K. P. tot Auditeur hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. 

als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1) 

5993 914 
12-11-1814 

Pel K. P. wonende te Dragten hij is benoemd en aangesteld tot regulateur van het regt op successien over het Arr. 
Heerenveen i.p.v. de heer Willinge J. A. welke zig heeft geëxcuseerd enz. jaar 1814 (3) 

6089 1194 blz. 1v        

23-12-1822 

Pel Klaas G. Huisman te Wirdum 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 

Pel Klaas G. Huisman te Wirdum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Wirdum, jaar 1822 
(2) 

6100 1215-1v 

29-11-1823 

Pel Klaas Gerbens Huisman te Wirdum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Wirdum in 1823 

die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

5996 151-a  2e rij  
20-02-1815 

Pel Klaas Pieter hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

5993 872 

02-11-1814 

Pel Klaas Pieters---- Arendsz. Dirk te Joure en Pel Klaas Pieters te Drachten worden voorgedragen voor de post van  

Regulateur van het recht van successie enz. jaar 1814 (1) 

6833 9-A blz. 15 
09-02-1824 

Pel Klaas Pieters te Dragten , 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 

Pel Klaas Pieters, 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) 



8384 907/13 

13-09-1841 

Pel Klaas Pieters, zij verzoekt om een pensioen en krijgt dat omdat ze langer dan 8 jaar is gehuwd met hem enz. enz. jaar 

1841 (2) 

6100 1087 

04-11-1823 

Pel Klaas Pieters,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) 

6833 14-A, 12 

12-02-1824 

Pel L. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de 

huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 
1824 (4) dossier (13) 

8280 517-11,  

34-35, 39 
19-05-1840 

Pel L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie 
van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op 

het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 

(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

3622 A-10-2, 5 

regist. 9170 

15-03-1873 

Pel Meint Jans, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 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-6  

blz. 4 

12-01-1858 

Pel Meint Jans, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 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) 

3622 A-9  

blz. 5 
24-03-1868 

Pel Meint Jans, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

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

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 5 
regist. 9168 

22-02-1873 

Pel Meint Jans, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Pel Mient Eits 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-6  

blz. 3 
12-01-1858 

Pel Mient Eits, 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Pel P. K. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting 

om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

6661 126 blz. 4 
26-02-1817 

Pel Pieter Jans Schipper, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde 

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

8359 377/28, 29 

19-04-1841 

Pel Pieter 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 de Grietenij Smallingerland met 
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Pel Pieter 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) 

8361 419-12 

29-04-1841 

Pel Pieter Klazes wordt vermeld op een staat van requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op den Turf, uit 

krachte van  enz. voor zijn Kalkbranderij te Dragten als voogd over de minderjarigen kinderen van Duursma Djurre onder 

de firma van de erven Duursma enz. jaar 1841 (1) 

3622 A-3 

blz. 2 

05-01-1848 

Pel Pieter Mients, 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. 2 

31-12-1852 

Pel Pieter Mients, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale 
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-6  

blz. 2 
12-01-1858 

Pel Pieter Mients, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 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) 

9181  1923 
01-11-1915 

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

8199 727-21 

17-07-1839 

Pel Sietske Klazes en Meyer Johan Frederik beide wonende te Dragten houdende verzoek om teruggave van f. 109.44 

betaald voor regt van de nalatenschap van Klases Sietske overleden 02-11-1838 enz. jaar 1839 (4)  

8223  1207/11+12 
26-11-1839 

Pel staat op een 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 

6072 581 

17-07-1821 

Pel T.  te Drachten,  staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 



8294  790/3 

08-08-1840 

Pel Trijntje Klazes  Handgeschreven brief   met  Handtekening van  Trijntje Klazes  Pel  weduwe van Djurre Durks 

Duursma, jaar 1840 

8224 1228-15 

02-12-1839 

Pel Trijntje Klazes weduwe van Duursma Djurre fabrikant te Dragten het betreft een document inslag van Turf  65.000 

tonnen voor hare Kalkbranderij enz. jaar 1839 (4) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 11, 

14, 15 

Pel U. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de 
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden 

behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort 

van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 
eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

6248 702 

01-08-1814  

Pelaux H. , Hij is één van de ondergetekenden Steenfabrikeurs te Almenum Onderwerp belasting op de Ligte en Zware 

Turf  enz. het bezwaar tegen het te grote verschil in belasting met enz. enz. Jaar 1814 (3) 

8386 949/41 
20-09-1841 

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

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

6242 90 
04-02-1814 

Pelder Jan 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Pelderen van Hendrik 560 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6709 36 deel 2   

blz. 19 
16-01-1822 

Pelinck J. te Bourtagne, 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, 18 

04-01-1819 

Pelinck J. te Scheemda 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 1 
blz. 13 

16-01-1822 

Pelinck J. te Scheemda, 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) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Pelkman Henricus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 10-9-1836 Overleden te 

Semarang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6070 424-22        25-
05-1821 

Pell E. 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) 

6836 38-C 
06-03-1824 

Pella Hartman Pieters Loteling van 1822 welke op die dag niet is verschenen zoo dat die persoon ook zoude moeten 
worden opgeroepen ter voldoening enz. jaar 1824 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Pelle C. 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) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

Pelle C. 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 in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Pelle C. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

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

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

8386 949/25 
20-09-1841 

Pelle C. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8214  1026/1-3 
07-10-1839 

Pelle Cornelis Logementhouder van beroep, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Pelle Cornelis, 324 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  
 

  

1316 lijst 1_L. 
22-10-1814 

Pelle G. de weduwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, 

ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der 
Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Pelle G. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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



6277 30-2 

09-01-1817 

Pelle Gerrit de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte 

der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier 

(19) 

6683 2 deel 2, 19 

04-01-1819 

Pellecom van A. N. te Prinsenhage 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, 11 
04-01-1819 

Pellekom van A. N. Predikant te  Prinsenhage tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband 
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. 21 

16-01-1822 

Pellekom van A. N. te Prinsenhage, 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) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Pellenga Sierk staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 

Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

8099 684-14 
13-07-1838 

Pellicaan Aart , Korporaal bij Id. Ligte Dragonders no. 4 , * 07-06-1807 Sleeuwijk,  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) 

8383 894/6 
09-09-1841 

Pelmolenaar----- Beerda R. T. , een request;  een handgeschreven brief met zijn  handtekening waarin hij verteld dat hij de 
molen heeft overgenomen maar dat deze te klein is om hem enz. enz.  tevens het antwoord op zijn request , jaar 1841 (7) 

6047 

 

416 

21-06-1819 

Pelmolenaar---- Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de 

molen het patentrecht houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming  jaar 1819 (2) 

6048 
 

443 
05-07-1819 

Pelmolenaar---- Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de 
molen het patentrecht houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming  jaar 1819 (2) 

6048 450 

12-07-1819 

Pelmolenaar---- Vries de Zweitze Ulbes Koorn en Pelmolenaar te Ternaard,  zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten 

no. 3 dat hij vermindering krijgt tot   fl. enz. enz. 1819 (2) 

6049 574 
16-08-1819 

Pelosi Antonio---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de 
Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het 

betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & 

Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van 

Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller 

Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , 

verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., 
Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. 

J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16) 

6424 609 
10-12-1817 

Pels A. 26 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Pels Adriaan 237 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 

Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 

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

6043 114 

15-02-1819 

Pelsma Jacob Durks een ordonnantie wegens te hoge aanslagen der belastingen enz. jaar 1819 (1) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Pelt van Arie 47 is zijn volgnummer en Saarloos 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)  

6034 398 

30-05-1818 

Peminga Jacobus te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

9184 839 

03-07-1917 

 Pen Frederik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9180 420 
05-03-1915 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Lemsterland 

Pen H. te Echten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

9191 1241 

04-10-1920 

Pen Jac. Te Blesse verzoeke te mogen kappen een aantal bomen i.v.m. las van mieren daardoor veroorzaakd, op zijn 

perceel , ook een getekende kaart (Blauwdruk)   met de situatie waarop zijn huis en de bomen staan ingetekend. en een 
door hem geschreven brief door hem ondertekend,  , jaar 1920 (6)       



5673 154 

22-08-1917 

Pencus of Ladon---- Gorter C. , Illusionist , een handgeschreven en ondertekenden brief dat hij vergunning heeft voor de 

grote wateren in Friesland maar dat hij gaag naar Oldeboorn wil stoomen naar de kermis , verder aanwezig een 

aanplakbiljet (rose van kleur met drie foto’s “” 2 vrouwen en 1 man denkelijk Gorter met zijn vrouw en dochter””) met o.a. 

de tekst dat de familie Gorter is gearriveerd welke vertonen Daphne Nimpf van Diane en dochter van Pencus of Ladon 
werdt door Apollo vervolgd en vluchte voor hem enz. enz. en zij veranderd in een laurierboom tot slot laat den directeur 

zijn vrouw veranderen in een groote standaart met schoone bloemen enz.  waarmede hij is bekroond te Weenen en Parijs 

jaar 1917 (5) 

6709 36 deel 2  

 blz. 19 

16-01-1822 

Peneon G. te Westerlee, 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) 

8378 776/6 
09-08-1841 

Penn J. J.  Architect te Dordrecht , een bericht je over  het Handboek Schone Bouwkunst jaar 1841 (1) 

6390 37 

20-09-1814 

Penn?ga Evert, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert 

die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met 

vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3) 

8211 988-3, 16 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Penna de uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

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

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

8384 920/15 
17-09-1841 

Penning Arie 9e Reg. Inf. No. 54 van het register hij was bij de laatste inspectie niet present, met als reden dat hij te 
Rotterdam moest zijn enz. enz. jaar 1841 (4) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 3 26-
09-1839 

Penning D. te Steggerda 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) 

6840 36-A  

blz. 14 
22-04-1824 

Penning Jell: Predikant 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) 

6840 36-A blz. 2 
22-04-1824 

Penninga E. Boer 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) 

8211 982/2 
24-09-1839 

Penninga E. J.  ---- Schaaf van der G. het betreft een gevraagde goedkeuring door de Ontvanger der Belastingen aan de 
Gouverneur voor een akte van Submissie betreffende de nalatenschap van Ennema IJbeltje betreffende de verkoop van 

erfrecht door Penninga E. J.  enz. jaar 1839 (3) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 12 

Penninga E. te Schillaard 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) 

6282 737-9 

07-07-1817 

Penninga E., Boer 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) 

6396 604 

20-06-1815 

Penninga Everahrdus  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft met eerbied te kennen dat hij tot 

Meij 1815 woonende te Lions toen ter tijd van de heer Humalda van J. A. Gouverneur van Vriesland is aangesteld tot 1e 
Luitenant van de enz.  waar de Kapitein is Tjaarda Jacob doch sedret Meij komende wonen in het dorp Jorwerd enz. 

waarvan Kapitein Wijnia Lieuwe Theunis enz. jaar 1815 (1) 

6840 36-A blz. 3 
22-04-1824 

Penninga Everts Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

9921 1 
21-10-1882 

Penninga Hendrik Eits Politiebediende te Gerkesklooster 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) 

3622 A-10, 2 

blz. 7 
regist. 9170 

15-03-1873 

Penninga Hendrik Eits, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 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-6  

blz. 6         12-
01-1858 

Penninga Hendrik Eits, 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) 

3622 A-9  
blz. 7 

24-03-1868 

Penninga Hendrik Eits, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 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, 7 

regist. 9168 

22-02-1873 

Penninga Hendrik Eits, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 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) 

6282 737-8 

07-07-1817 

Penninga J. (Jacobus), Predikant te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 



Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de 

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

6282 737-4 

07-07-1817 

Penninga J. (Jildardus) Predikant  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) 

6082 453 

03-05-1822 

Penninga 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 

Penninga 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) 

6840 36-A blz. 4 

22-04-1824 

Penninga J. Predikant van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Baarderadeel 

Penninga J. te Jorwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand 

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

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

Penninga J. te Jouwerd 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) 

6840 36-A  

blz. 12 
22-04-1824 

Penninga Jac’bs Boer 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) 

6070 424-23        25-
05-1821 

Penninga Jacobus 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 

Penninga Jacobus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6257 410-12 

28-04-1815 

Penninga Jelle 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) 

8197 687-7 

06-07-1839 

Penninga Jillardus Predikant te Jorwerd zijn request houdende verzoek dat bij hem enige tijd Buijs Jelle Kandidaat bij het 

Provinciaal Kerkhuis van Overijssel thans wonende te Leeuwarden als hulp Prediker enz. jaar 1839 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Penninga Paulus, 187 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Penninga S. J. 379 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 

met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie 
no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Penninga Schelte Jacob 351 St. Annabuurt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Penninga Schelte Jacob St. Anne (St. Annaparochie) staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van 

de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een 

Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 
22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 

(4) 

6418 248-DD  

5e Compag. 
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Penninga Schelte Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 

8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting 
voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Penninga Wijbrandus, 103 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) 

6383 10, 11 

27-04-1814 

Pennis Jan, op de Fluweelen Burgwal bij het Stadhuis no. 25,  een door hem geschreven en getekend briefje  waarin hij zig 

aanbied om de Kapotrokken voor Landmilitie aan te bieden en dat hij deze met 8 dagen enz. enz.  verder wordt genoemd 
de Luitenant generaal Krayenhoff ….?  Ook een brief die hier over gaat van de Luitenant CXolonel Commanderende het 

1e Bataillon Infanterie Landmilitie Guicherit F. A. jaar 1814 (4) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Penon ….? te  Drogeham als  ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

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

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



8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 26-

09-1839 

Penon ….? te Drogeham, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

6683 2 deel 1, 11 

04-01-1819 

Penon G. Predikant te Westerlee tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord 

de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in 
de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 

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

(12) 

6671 54 blz. 20 
22-01-1818 

Penon G. te Westerlee Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 

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

6671 54 deel 2 

blz. 17 

22-01-1818 

Penon G. te Westerlee Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een 

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

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

6683 2 deel 2, 18 

04-01-1819 

Penon G. te Westerlee wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

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

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

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Penon G. te Westerlee, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 19 

06-02-1824 

Penon G. te Westerlee, 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 

9126 758 

24-04-1879 

Pensacola, Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Aurora met alle gegevens van het schip, de lading, 

van welke haven hij komt (Pensacola), de bemanning is in een sloep gegaan en opgenomen door het schip de Alice een 

Schoenerschip  enz. enz. Gezagvoerder is Smit W. J. te Terschelling wonende en de eigenaar is Fontein Tjalling te 
Harlingen wonende,  jaar 1879 (4) 

8224 1236/6 

nummer 16 
00-12-1839 

Peper Jeen Tjeerds te Lippenhuizen 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) 

6056 193 

18-03-1820 

Peperga aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 

en Noord Braband jaar 1820 (2) 

9134 1139 

18-08-1883 

Peperga---- Bakker G. S. te Blesse, in kwaliteit als Kerkvoogd van de Hervormden te Peperga , in een handgeschreven 

brief met zijn handtekening een verzoek tot vergunning om een dam in de bermsloot te mogen maken enz. enz. ook de 

verleende vergunning met voorwaarden  en een tekening  van de situatie jaar 1883 (8) 

6046 328-38 
11-05-1819 

Peperga---- 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) 

8348 139/4 

00-00-1841 

Peperga,  Request Leden Hervormde kerk te Blesdijke aan de Koning voor een bijdrage  aan het herstel van de kerk met 

een lijst van 42 inwoners van Blesdijke en Peperga met hun bijdrage, met 31 handtekeningen van de verzoekers,   Jaar 
1841 (5) 

8350 175/5 Peperga, betreft evt. herbouw van de ingestorte kerk van Blesdijke of samengaan met Peperga enz. (7)  

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Per?gum? Jochum 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) 

6253 11 

30-12-1814 

Pereboom Cornelis Machiels  ---- Bosma Siebe Sipkes en Sijtzema Sijtze Jelkes,  Pereboom Cornelis Machiels  hun 

teruggezonden requesten enz. jaar 1814 (1) 

6250 
 

 

 

973, 1008 
15-10-1814 

 

Pereboom Cornelis Machiels , wonende Schoteruiterdijken  een handgeschreven brief door hem getekend met als 
onderwerp:  dat  zijn wijlen zwager Samplonius H.  gedurende 1812 en 1813  in hure heeft gehad Hooyland inn eigendom 

van  de Buitenvoogdy van Rottum en dat hij de duur betaalde penningen terug wenst  enz. enz. ook genoemd Jongbloed F. 

A. Ontvanger der belastingen.die hem steeds lastig valt enz. tevens het antwoord op zijn request jaar 1814 (6) 

6251 

 

1077 

10-11-1814 

Pereboom Cornelis Machiels , wonende Schoteruiterdijken  een handgeschreven brief door hem getekend met als 

onderwerp:  dat  zijn wijlen zwager Samplonius H.  gedurende 1812 en 1813  in hure heeft gehad Hooyland inn eigendom 

van  de Buitenvoogdy van Rottum en dat hij de duur betaalde penningen terug wenst  enz. enz. ook genoemd Jongbloed F. 
A. Ontvanger der belastingen.die hem steeds lastig valt enz. tevens het antwoord op zijn request jaar 1814 (6) 

9180 1054 

05-06-1915 

Pereboom Geert,  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) 

8210 966/7 en 
881/14, 2  

27-08-1839 

Pereboom M. S. 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) 

5995 87 

31-01-1815 

Pereboom,---- Henneman J. A. meester Smid en Slotenmaker. Een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin ook 

genoemd wordt de Timmerman Warrenga en Pereboom, onderwerp niet betaalde rekeningen voor geleverde spullen en 

arbeid, jaar met de rekeningen erbij.  1815 (4) 

6387 26 
06-09-1814 

Pereboom….? ----Jongbloed Haye Hij is buiten staat om een goede instructie voor de exercitiën te geven en daarom wordt 
er een ander gezocht door de schout van Nijland  stelt voor om te nemen de persoon Peereboom ….? enz. jaar 1814 (1) 

6303 532-m 

04-11-1823 

Perfect Andries verder geboorteplaats enz. enz.  Hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar het 

Bedelaarsgesticht te Ommerschans enz.  (maar er wordt van afgezien) jaar 1823 (2) 



6303 532-m 

04-11-1823 

Perfect Harmen  verder geboorteplaats enz. enz.  Hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  

Ommerschans enz.  (maar er wordt van afgezien) jaar 1823 (2) 

6630  1017B 

 blz. 7 
22-08-1814 

Perfect Harmen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6630  1017A  

blz. 7 
22-08-1814 

Perfect Harmen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017B  
blz. 6 

22-08-1814 

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

Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet 

vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A  

blz. 6 

22-08-1814 

Perfect Hendrikjen 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) 

5989 563 

22-07-1814 

Perfect Jan-------- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende te Oldeberkoop 

en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester 

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

Percepteur der belastingen, een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts omdat eerstgenoemde niet 

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

6630  1017B  

blz. 6 
22-08-1814 

Perfect Jan staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6630  1017A  

blz. 6 
22-08-1814 

Perfect Jan wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017B  
blz. 8 

22-08-1814 

Perfect Wijbe 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. 8 

22-08-1814 

Perfect Wijbe wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6630  1017B 

 blz. 4 

22-08-1814 

Perfekt Andrys Folkerts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

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

6630  1017A  

blz. 4 
22-08-1814 

Perfekt Andrys Folkerts 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 22 
06-02-1824 

Perizonius Mensinga R. te Koeverden, 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 

6075 
 

809 
23-10-1821 

Perk van der Elske  ---- Bruin de Jan Ages , Pannebakkersknecht te Franeker, na onderzoek is gebleken dat hij i.v.m. zijn 
toelage zijne omstandigheden naar waarheid heeft opgegeven enz. enz. in een handgeschreven brief verteld hij o.a. dat zijn 

vrouw Perk van der Elske  net bevallen is vsan een drieling en wel zijnde een zoon en 2 dochters  en hij zelf al 2 

vorkinderen heeft en zijn vrouw uit haar 1e  huwelijk met wijlen Ferwerda Gerrit  ook nog 2 kinderen heeft  en dus 

gezamlijk 7 kinderen hebben  enz. enz. enz. jaar 1821 (3) 

6397 694 

29-07-1815 

Perponcher Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur 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) 

9418 1913, 219 

16-09-1865 

Perré J. M. Kapitein op de Economie, jaar 1865 

9414 226-229 
en 232 

17-02-1921 

Perrels Pieter Abraham---- Putten van Gerrit  en Perrels Pieter Abraham geven in een door hun getekende brief  met 
eerbied aan de gedeputeerde staten  te kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond  van 

Veldwachters gevestigd aan de Kerkstraat 127  te Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. 
B. no. 61,    onder uw aandacht te brengen dat de hunne organisatie al meerdere malen  een poging heeft aangewend om  

het salaris van het Politie Personeel van IJlst, Bolsward en Workumop een behoorlijk peil te brengen  maar dat enz. en wij 

verzoeken het college hierin verbetering in aan te laten brengen enz.aanwezig is de Memorie van Toelichting waarin o.a. 
staat een brief van een Agent die mededeeld dat hij sinds 1919 heeft te kampen met ziekte van zijn echtgenote  later tijdens 

de geboorte van zijn  jongste kind moesten moeder en kind  versterkende middelen gebruiken en een heel schokkend 

verhaal , enz. jaar 1921 (14) 



6242 79 

04-02-1814 

Perres Boves?? , 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) 

8161 79-4 
22-01-1839 

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

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

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

6397 694 

29-07-1815 

Perrponther Luitenant Kolonel 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Persijn Albert, 320 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 

Persijn Tjebbe, 392 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) 

6388 134 tot en met 
146 

05-10-1814 

Persoer? Luitsen A?des---- 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) 

6830 18-A 

21-01-1824 

Personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of Balk, 18 gebouwen,zowel 

eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824 

6094 372 
02-05-1823   

Peruwelz---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te 
graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de 

sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs 
komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, 

Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, 

Henegouwen  met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9) 

6252 1176-19 
06-12-1814 

Perzel T. O. voor de levering van Brood en Turf: 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) 

6631  1114 

5e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Perzijn Gatze  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) 

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Pesant A. te Strijen, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek 

en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Pesch Pieter 424 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

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

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

6250 968 

14-10-1814 

Pessamier Dom’s  G. A. , 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 ) 

6378 55 
13-12-1813 

Pesters van Catten ….?”---- Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,  Onderwerp 75 Artilllerie Paarden en 5000 ellen 
laken door voornoemde enz. , wordt ook in genoemd de Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische legers den 

heer Pesters van Catten enz. enz. jaar 1813 (4) 

6379 76 

17-01-1814 

Pesters van Cattenbroek---- Cattenbroek van Pesters , Commissaris Generaal bij de Russische Pruisische Legers, hij heeft 

ontslag genomen van zijn functie enz. en deze functie is nu opgedragen aan D’Abling van Giessenburg jaar 1814 (3) 

6378 43 

08-12-1813 

Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp: dat hij benoemd is als de 

Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische Legers van Friesland enz. enz.geteend door Stralen van Hendr” en 

Falck A. R.  jaar 1813 (4) 

6379 94 

15-01-1814 

Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp:  Commissaris Generaal bij de 

Russische en Pruisische Legers van Friesland zijn Honorabel ontslag enz. en dat in dezelfde functie is benoemd  D’Abling 

van Giessenburg jaar 1813 (4) 

3699 A-6 
17-02-1834 

 

Pet de Dirk Dirks, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij 

zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde 

kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 



3700 6-A 

09-02-1835 

Pet de Dirk Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 

(7) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Pet de Dirk Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Pet de Dirk Okkes , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 
(7) 

3699 A-6 

17-02-1834 
 

Pet de Dirk Okkes, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij 
zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde 

kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Pet de Dirk Okkes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3699 A-6 

17-02-1834 
 

Pet de Jan Dirks, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij 
zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde 

kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6278 195-3 

20-02-1817 

Peten? Paul, Koperslager te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot 

den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen  
Huis Arrest 

26-03-1824 

Peter Johan, 94 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) 

9183 1597 
06-11-1916 

Peters Anton, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9186 548 

04-05-1918 

Peters Augustinus Antonius, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

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

8280 526-1, 34 

22-05-1840 

Peters de Dom. Te Gaastmeer, Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 

uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten 

van Friesland  (123) 

8106 150, 812/7 
18-08-1838 

Peters Gouda en op reis naar Batavia Kapitein op de  Bellona, jaar 1838 

9180 42 

07-01-1915 

Peters Hendrikus,  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) 

4635 E-3, 24 

25-01-1912 

Peters J. G. Dedemsvaart Scheepsbouwer, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

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

4635 A-1, 39 
07-12-1911 

Peters J. G. Dedemsvaart Schip de Hoop, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Peters Jan Geb. Elst, laatst gewoond hebbende te Oosterbeek. Korporaal 20-1-1837 Overleden te Fort de Kock , (3) totaal 

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

9725 Deel 2 
19-12-1894 

Peters K. Wonseradeel Kapitein op de Stentor 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 1894 (2) 

8096 626/20, 260 

28-06-1838 

Peters Kapitein op de Java, jaar 1838 

8257 74/14 

49-52 

21-01-1840 

Peters Karel August 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) 

6039 792 

27-10-1818 

Peters Pier Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen 

gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Vollenhoven ,  de heer Sloet tot Westerholt  jaar 1818 ( 3) 

6044 149 
08-03-1819 

Peters Pier, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wijmbrit- 

      seradeel 

 

Peters te Gaastmeer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de 

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

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

9181 1645 
03-09-1915 

Peters Theodorus Johannes,  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) 



6022 294 

05-05-2817 

Peters van Jacob† in leven gehuwd met Dalfsen Mergien Harmens wordt vermeld in een document van het Departement 

der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten 

deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van 

derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te 
Vollenhoven Sloet tot Westerholt ….? 1817 (3) 

6861 3-A 

03-12-1824 

Peters, Petrus Reemts geb. Marieenshove Ost Friesland , als kandidaat voor de post bij het Prov. Kerkbestuur te Groningen 

en heeft het beroep te Gastmeer e Nieuwhuizen uitgeoefend enz.  enz. jaar 1824 (4) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Petersen  P. J. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

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

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

6039 792 

27-10-1818 

Petersen Dirk Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen 

gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Vollenhoven , de heer Sloet tot Westerholt   jaar 1818 ( 3) 

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Petersen E. W. nr. 39 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 

stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6383 124 
10-05-1814 

Petersen Everhardus---- Wiggertsz O. de Schout van Vlieland schrijft en ondertekend een brief dat Petersen Everhardus 
zoon van Petersen Wermold en Roskot Christina wonende te Vlieland heeft getrokken nummer 33 voor de Landmilitie 

maar zijn broer Petersen Herm enz. jaar 1814 (2) 

8351 204/13 
00-00-1841 

Petersen G. W. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen 
informatie jaar 1841 (9) 

8351 204/13 

00-00-1841 

Petersen H. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen 

informatie ( 9) jaar 1841 

6383 124 
10-05-1814 

Petersen Herm---- Wiggertsz O. de Schout van Vlieland schrijft en ondertekend een brief dat Petersen Everhardus zoon 
van Petersen Wermold en Roskot Christina wonende te Vlieland heeft getrokken nummer 33 voor de Landmilitie maar 

zijn broer Petersen Herm enz. jaar 1814 (2) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Petersen Humanus te Idaarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

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

3588 24-32 

07-04-1862 

Petersen J. L. schrijft en ondertekend een brief dat Harmens A. Hz.  Consessionaris van de stoombootdienst Leeuwarden 

op Dokkum tijdens ontvangst van een brief in Engeland was enz. ook een document dat het schip Jacob van Maerlant in de 
vaart is gebracht i.p.v. de Fevel en nog meer correspondentie enz. jaar 1862 (15)   

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Petersen P. J. 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) 

5994 997 

12-12-1814 

Petersen W. Predikant van Vlieland een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; dat hij op zaterdag 26 

November 1814 door een deurwaarder is gemaand zijn quota van mebuleer te betalen over 1812 en dat hij naar de 

burgemeester is gegaan met het verzoek schadevergoeding wegens hem competerende Turf van vier achterstallige jaren 
enz. enz. 1814 (3) 

6383 124 

10-05-1814 

Petersen Wermold---- Wiggertsz O. de Schout van Vlieland schrijft en ondertekend een brief dat Petersen Everhardus zoon 

van Petersen Wermold en Roskot Christina wonende te Vlieland heeft getrokken nummer 33 voor de Landmilitie maar 
zijn broer Petersen Herm enz. jaar 1814 (2) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Peterson P. J.  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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Peterson P. J. (Pieterson? Te Berlikum,  Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld 

in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de 
woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van 

alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Peterson P. J. 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) 

8381 845/9 

27-08-1841 

Petersz Nauta------ Nauta Petersz , Medicinale Doctor te Harlingen hij geeft kennis dat de natuurlijke kinderpokken door 

hem geconstateerd zijn in een huis te Almenum, en hetzelfde in Sexbierum geen voortgang heeft gehad en geen sterfgeval. 
Jaar 1841 (1) 

6646  923 

30-11-1815 

Peterzon W. Predikant te Vlieland het betreft zijn achterstallig Tractemen dit document is ondertekend door de 

Burgemeester van Vlieland Wiggerts O. enz. jaar 1815 (1) 

6047 379 
03-06-1819 

Peth de F. B.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Pethange 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) 

5987 346 

06-05-1814 

Peting J. te Herenveen---- 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) 

8375 708-5_33a 

20-07-1841 

Petinga G. & Zoon 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) 

6388 149   

20-10-1814 

Petit ….?---- Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij 

gediend heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van de Generaal Majoor Petit ….? 

Onder de compagnie van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt, 



getransporteerd naar Vrankrijk en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf 

heeft getoond enz. enz.  maar dat hij het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. enz. 

verder een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel 

Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. Predikant  dat eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer 
der Jeugd en Koster der hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder ons heeft gewoond als een vreedzaam man enz. 

enz. jaar 1814 (4) 

6378 22 
03-12-1813 

Petit de ….? , Generaal Majoor---- Jonghoff Albert Heerkes oud 45 jaar thans Schoolonderwijzer  en Veldwachter te 
Winsum , hij schrijft en ondertekend een brief en vermeld dat hij  den Lande als Militair in verscheidene qualiteiten voor 

de tijd van groot 6 jaren heeft gediend enz. enz.  eerst onder de Generaal  Grave de Maillebois later  bij de Generaal Majoor 

de Petit ….? De Campagne van 1794 en bij den Franschen Krijgsgevangenen geraakt en in Juni 1795 ontslagen enz. jaar 
1813 (3) 

6841 5-A 

01-05-1824 

Petr…..? Anna Margaretha gehuwd met Smits Joseph--- Smits Joseph  weduwnaar van Anna Margaretha Petr……? een  

request vrijstelling boete van de te late aangifte van de erfenis van Petr…..? Anna Margaretha jaar 1824 (2 

6241 11 
03-01-1814 

Petraeus Jacobus Albertus  Oud Klerk te Secretariaat te Leeuwarden  hij ontvangt een pensioen wegens  een dienst van 
ruim 50 jaar en wel vanaf 6 okt. 1761 tot en met 31-12-1811  en nu 76 jaar is enz. jaar 1814 (4) 

6843 4-A 

25-05-1824 

Petraus Anna Margaretha----- Smits Joseph, arbeider te Leeuwarden verzoekt kwijtschelding van 100 gulden betreffende 

de memorie van de nalatenschap van Petraus Anna Margaretha overl. 04-07-1823 jaar 18245 (4) 

8386 949/6-5 Petraux L. 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) 

8092 61, 544/18 

05-06-1838 

Petrie A. Neurenberg Schipper op de Strutford, jaar 1838 

6870 11-03-1825 

10-A 

Petrie Gee---- Harmens & Zonen schrijven een ondertekende brief met verzoek aan de Gouveneur van Vriesland met als 

onderwerp: het schip de Anne zig thans bevindende op de kusten van Ameland met als Kapitein Petrie Gee, en dat dat de 
gevonden touwen zeilen snel naar het schip enz.enz. jaar 1825 (4) 

6243 191-6 

06-03-1814 

Petrius J. 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 

6086 876 

22-09-1822 

Petrus ---- Brunger de weduwe  Petrus . is vrijsteling verleend van Grondbelasting voor de Landerijen en gebouwde 

eigendommen  in de Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (4) 

6086 833 
07-09-1822 

Petrus ….?---- Brunger Popkje Dyonisius weduwe Petrus te Workum,  een handgeschreven brief met de handtekeningen 
van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S.  en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en 

vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz.  de eerstgenoemde krijgt 

vrijdom van de grondlasten in genoemde Zuidermeer enz. enz jaar 1822 (12) 

5994 1043 
24-12-1814 

Petrus Minke wed. Klases Melle te Oldeboorn ,  Olivier W., Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en 
vele andere correspondentie met/van de belastingen enz. jaar 1814 (20) 

5991 757/b 

28-09-1814 

Petrus Minke weduwe van Klazes Melle  Grutterse te Oldeboorn, een handgeschreven brief door hem ondertekend , 

onderwerp; haar aanslag op Boekweitmeel enz. 1814 (2) 

9183 922 

06-06-1916 

Petrus Wilhelmus,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Petstra Hendrik staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? 
aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e 

april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

3700 6-C 
04-02-1837 

Pett de Dirk Okkes , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Pett Dirk Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

6046 357 

24-05-1819 

Petter Anton---- 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Petter Kapitein van de Rijdende Artillerie 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 52 
20-01-1840 

Petter Roelof hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie 
d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen 

Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Pettiinga & zn. en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer 

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Petting G. 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 949/14 

20-09-1841 

Pettinga  G. & zn te Harlingen, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Gaasterland  zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Pettinga  Gerbrand  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Pettinga  te Harlingen 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) 

8285 615-2, 12,1 
19-06-1840 

Pettinga & 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Pettinga & Zn. G. 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 949/6-2 
25-09-1841 

Pettinga & zn. te Harlingen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de 
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 26-
09-1839 

Pettinga & 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) 

8211 988-3, 41 

Bladzijde 2 26-
09-1839 

Pettinga & Zn. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

(132) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Pettinga & 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) 

8270  298/16 -4 
25-03-1840 

Pettinga & zoon, Handgeschreven brief van de Wijnkoper Gerbrandus Pettinga te Harlingen, jaar 1840 

6252 1218-4 

12-12-1814 

Pettinga ….? hij staat als de leverancier betaald: op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het 

voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 

1814 (4) dossier (26) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 6 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Pettinga ….? 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) 

8386 949/37 
20-09-1841 

Pettinga G.  &  Zn. te Harlingen,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der 
Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten 

van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Pettinga G.  & 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) 

8386 949/36 
20-09-1841 

Pettinga G.  Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 
Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

8375 708-5_23b 

20-07-1841 

Pettinga G. & zn. te Harlingen  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. 

(Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Pettinga G. & 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) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Pettinga G. & 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) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 

Pettinga G. & Zn. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 



26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8386 949/21 

20-09-1841 

Pettinga G. & Zn. 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 Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper  van  
Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_34 

20-07-1841 

Pettinga G. & 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) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Pettinga G. & 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 

Pettinga G. & 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 
Wonse- 

         radeel 

Pettinga G. & 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) 

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

Pettinga G. & 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) 

8285 615-2, 21 
19-06-1840 

Pettinga G. & Zn. 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 

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

en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Pettinga G. & zn. 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Pettinga G. & 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) 

8386 949/24 

20-09-1841 

Pettinga G. & zn. te Harlingen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dr anken  in de Grietenij Lemsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/34 
20-09-1841 

Pettinga G. & Zn. te Harlingen, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 
Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8377 767/9 

05-08-1841 

Pettinga G. & zoon  Wijnhandelaar te Harlingen, een schuldvordering van den Visiteur Falkema de Burh van het 

klaringsvaartuig op den Abt en een  handgeschreven brief met de handtekening van Pettinga G  en een  handgeschreven 
brief met de handtekening van Falkema de Burh jaar 1841 (5) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Pettinga G. & zoon 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 

Pettinga G. & 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) 

8280 526-1, 40 

22-05-1840 

Pettinga G. & 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, 21 
22-05-1840 

Pettinga G. & 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 

Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8386 949/13  

20-09-1841 

Pettinga G. & zoon, 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) 

6243 191-2-v 
06-03-1814 

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

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

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Pettinga G. 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) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Pettinga G. en Zn. 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_25d 

20-07-1841 

Pettinga G. en 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Pettinga G. Jr. 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) 

6416 129 

29-03-1817 

Pettinga G. Onder Adjudant bij het 2e bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie Schutterij en het betreft de vaceerende plaats als 2e Lieutenant der 2e Comp. enz. en dat 

eindelijk de heer Boer de Jan tot deze post is benoemd  verder wordt genoemd Siersma D. als kapitein 1e Comp. 2e Batt. , 
Rodenhuis B. en Posthuma S.  tot 1e Luitenant en Feersma J. tot Sergeant Majoor enz. jaar 1817 (6) 

6865 12-A 

22-01-1825 

Pettinga G.---- Scheltema Jan wonende te Ameland  wil voor fl. 3000 de Duinbeplanting van Ameland doen bij 

aanbesteding terwijl Bruin Cornelis het voor fl. 2800 na gemijnd te zijn enz. enz. borgen voor em zijn Jong de S. G. mede 
te Ameland en Pettinga G. te Harlingen  jaar 1825 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Barradeel 

Pettinga G. te Almenum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand 

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Pettinga G. te Almenum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Pettinga G. te Almenum, 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 Pettinga G. te Harlingen , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: 

Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van 
de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 

geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8211 988-3, 12 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Pettinga G. 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, 26 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Pettinga G. te Harlingen 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) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

Pettinga G. te Harlingen 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) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Pettinga G. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

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

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

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Pettinga G. 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) 

8375 708-5_5b 

20-07-1841 

Pettinga G. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van 

Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Pettinga G. 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 

Pettinga G. 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 
Menaldu- 

        madeel 

Pettinga G. 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 

Rauwer- 

       derhem  

Pettinga G. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Bolsward 

Pettinga G. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Hindelopen 

Pettinga G. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122) 

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

Pettinga G. 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 



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

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

8386 949/17 

20-09-1841 

Pettinga G. 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 Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  
Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Pettinga G. te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

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

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

8285 615-2, 

5-3, 4 

19-06-1840 

Pettinga G. te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

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

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

8211 988-3, 4 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

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

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

8211 988-3, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Pettinga G. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

namen (132) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Pettinga G. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 
toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6034 398 

30-05-1818 

Pettinga Gebr.  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) 

6413 20 

22-01-1817 

Pettinga Gerardus 22 jaar ondertekend zijn verklaring>> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste 

Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van 

Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een 
willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga 

Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle 

te Harlingen wonende  jaar 1817 (14) 

6411 368 
05-11-1861 

Pettinga Gerardus Corporaal hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen 
Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en 
Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter 

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

6383 94     

23-04-1814 

Pettinga Gerardus te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 

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

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

8350 175/27-1 
21-02-1841 

Pettinga Gerardus wordt vermeld als secretaris 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 Harlingen Binnensdijks bestaat uit enz.  

jaar 1841 (6) 

8350 175/27-2 

21-02-1841 

Pettinga Gerardus wordt vermeld als secretaris 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 Harlingen Buitendijks bestaat uit enz.  
jaar 1841 (6) 

6868 22-02-1825 

3-A 

Pettinga Gerbrand---- Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding hrt driejarig onderhoud van der Duin 

beplanting van het eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft 
gesteld Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur 

Wellenbergh P. (H.P.) en de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der 

Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6) 

6070 424-22        25-
05-1821 

Pettinga Gerbrand 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 

Pettinga Gerbrand, 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 

Pettinga Gerbrand, 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) 

8270  298/16 -4 

25-03-1840 

Pettinga Gerbrandus---- Pettinga & zoon, Handgeschreven brief van de Wijnkoper Gerbrandus Pettinga te Harlingen, jaar 

1840 

6257 410-6 

28-04-1815 

Pettinga Hendrik G., 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) 

6243 191-5 

06-03-1814 

Pettinga M. , 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Pettinga M. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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



6070 424-23        25-

05-1821 

Pettinga M. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8356 328/27- 
3 + 11               

03-04-1841 

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

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

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6047 379 
03-06-1819 

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

8364 498/10, 10 

21-05-1841 

Pettinga Martinus 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) 

6383 94     

23-04-1814 

Pettinga Martinus 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) 

6410 346 

30-09-1816 

Pettinga---- 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) 

8386 949/22 

20-09-1841 

Pettinga 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) 

8375 708-5_7 
20-07-1841 

Pettinhga G. & Zn. te Harlingen staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en 
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit 

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

8285 615-2, 22,1 
19-06-1840 

Pettringa….? 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Peulen  Josephina Wilhelmina Henriette, 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Peulen A. A. H. gehuwd met Merten van Veronica, 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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Peulen A. A. H. gehuwde met Merten van Veronia, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land 
van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9185 1312 

05-10-1917 

Peulen A.A.H. gehuwd met Merten van Veronica,  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 1917 (5) 

9182 284 

09-02-1916 

Peulen Arnold Aage Hodie,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

9184 557 

03-05-1917 

Peulen Arnold Auge Hodie, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 

(4) 

9187 1341 

06-09-1918 

Peulen Arnold Auge Hodie, 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) 

9182 284 
09-02-1916 

Peulen Bernhard Theodoor,  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 1454 
07-10-1916 

Peulen Carolina L. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9185 1312 

05-10-1917 

Peulen Carolina Leonie,  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 1917 (5) 

9183 1454 

07-10-1916 

Peulen Elisabeth H. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

9185 1312 
05-10-1917 

Peulen Elisabeth Hubertina,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1917 (5) 

9187 1475 
05-10-1918 

Peulen Elisabeth Hubertina, 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) 

9184 557 
03-05-1917 

Peulen Hendrik Jacobus , komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 

(4) 

9183 1454 

07-10-1916 

Peulen Josephina W. H. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

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



9185 1312 

05-10-1917 

Peulen Josephina Wilhelmina Henriette,  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 1917 (5) 

9183 1454 
07-10-1916 

Peulen Maria  J. B. Th. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

9185 1312 

05-10-1917 

Peulen Maria Josephina Bernardina Theodora,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte 
datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9187 1475 

05-10-1918 

Peulen Maria Josephina Bernardina Theodora, 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

PeulenCarolina Leonie, 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) 

6420 373 

09-08-1817 

Peulinx Johannes (Pulinx Joh´s) eene nota rakende de reclamatien wegens leveranties aan de Brigade Gendarmerie te 

Leeuwarden enz. jaar 1817 (6) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Peusens Melchior Geb. Deventer, laatst gewoond hebbende te Deventer. Sapeur 4-10-1836 Overleden te Koempoelang,  
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

6020 136 

03-03-1817 

Peyma---- Egberts Atte hij en zijn   boerenhuis bij  Peyma wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de 

Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Westdongeradeel,  , 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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 8>> 
17-09-1839 

Peyma van W. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

8359 377/28, 14 

19-04-1841 

Peyma van Worp wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het 

reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer 

voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de 
woonplaats enz. jaar 1841 (5) 

9184 155 

03-02-1917 

Peysel Bartele, 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) 

6243 191-6 
06-03-1814 

Peyzel R. , 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 

16-01-1822 

Pfannebecker J. F. te Vlijmen 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, 20 
04-01-1819 

Pfannebecker J. F. te Vlijmen 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. 21 
06-02-1824 

Pfannebecker J. F. te Vlijmen, 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. 21 

16-01-1822 

Pfannebecker J. F. te Vlijmen, 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 

Pfannebecker J. T. Predikant Classis van Heusden 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. 7 

29-08-1816 

Pfannebecker J. T. te Vlijmen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 

16-01-1822 

Pfannebecker te Vlijmen, 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) 

9183 1597 
06-11-1916 

Pfeifer Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6835 10-A 

01-03-1824 

Pfeiffer  Ferdinant Frederik overzicht van zijn Pensioen jaar 1824 (5) 

6276 1102-15 
18-12-1816 

Pfeiffer Daniel 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) 



6087 948-4 

11-10-1827 

Pfeiffers Marijke 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) 

6378 39 
02-12-1813 

Pfeil J. H. , Luitenant Colonel der Marine  verzoekt een opgaven van alle aanwezige Artillerie en Ammunitie in Vriesland 
aanwezig op order van de Russische Overste Rosen  enz. jaar 1813 (2) 

6622 2042 

27-11-1813 

Pfeil Ju. Hendr. , Luitenant Koll. Een door hem geschreven en ondertekende brief met als onderwerp: Daar hij 

ogenblikkelijk na Groningen moet vertrekken enz. geeft hij kennis dat Assen van J. C. zal meede gaan en hij hoopt morgen 

enz. nog een aantal brieven van hem verder jaar 1813 (6) 

6683 2 deel 1, 11 

04-01-1819 

Pfennebecker J. Predikant te Vlijmen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband 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) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Pfunder Hendrik * Steenbergen, 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Pheesen van Fekke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 
het  jaar 1819 (3) 

6044 206 

31-03-1819 

Pheifer Rein voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van 

veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom 
overgang in het jaar 1819 (4) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Pheifes Mailke, 34 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) 

5990 610 
03-08-1814 

Pheiffer T. F. tot Onder Inspecteur is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten te Harlingen bij 
Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4) 

6243 191-3 

06-03-1814 

Pheiffer, 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Pheiffers Marijke, 321 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6070 424-22        25-
05-1821 

Phelsen van Fekke 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 

Phelsen van Fekke, 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 

Phelsen van Fekke, 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 

Phelsen van Fokke S. te Franeker 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) 

6083 613 

26-06-1822 

Phijffers Marijke zij bevind zig in het Correctiehuis te Leeuwarden zij heeft sedert 30 jaren bij haar ouders in de 

Ybrouwersteeg alhier, wiens moeder Nijenhuis Janna thans in het r.c. armenhuis woont en Marijke heeft een kind van  4 

jaren en onegt in deze stad geboren enz. enz. jaar 1822 (2) 

6414 27 
15-01-1817 

Philibert Thomas-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties 

memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register 

matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des 
militaires…………………………………………………… 

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

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

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

VERTALING; 
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de 

aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert 
ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan 

worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder 
anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als 

men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de 

overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar 
militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse 

overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

6830 18-A blz. 8 

21-01-1824 

Philippus Charles S. 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) 

6380 13 nr. 27 

29-01-1814 

Philippus Fredrik te Blija, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Alberda ….? Die 

ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven 
manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost 

kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

5997 307 

31-03-1815 

Philippus Jacob 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  325 

6254 140-A blz.39 

17-01-1815 

Philippus Joseph weduwe , uit een huis in de Heer Yvostraat,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de 

Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen  
Huis Arrest 

26-03-1824 

Philippus Mink,  86 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6838 7-A bijlage 1 
Mannen  

Huis Arrest 

26-03-1824 

Philippus Mink,  91 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 22-C 

08-02-1839 

Philippus Trijntje, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 

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

3699 A-22 

15-02-1834 

Philippus Trijntje, wordt vermeld op de Nominatie Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (12) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Philippus Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz. jaar 1837 (10) 

3700 22-A 
05-02-1835 

Philippus Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Philippus Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. jaar 1836 (5) 

8201 785/9 

Bladzijde 4 

07-05-1839 

Philips ….?  Kapitein is met zijn schip de Menai (St) te Ostende op 2 mei gearriveerd  komende vanuit London 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) 

6683 2 deel 1, 4 

04-01-1819 

Philipse A. G. (De Ridder) Ouderling te Middelburg tot Lid van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken 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, 5 

04-01-1819 

Philipse A. G. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals 

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

6625 425 
28-03-1814 

Philipse A. W.  ---- Kersjes Johannes Nicolaas, voormalig Commissaris van Politie te Harlingen is benoemd tot 
Commissaris Speciaal van Politie in Vriesland  enz. getekend door Philipse A. W.  Prokureur Generaal bij het Hoogere 

Geregtshof der Vereenigde Nederlanden enz. tevens een brief  onderekend door Kersjes aan de Heeren Commissarissen 

Generaal in het Departement van Vriesland dat hij door de slechte administratie tijden niet is betaald en nog tegoed heeft 
twee duizend tweehonderd en vijftig Franken en hij verlangt van de Stad Harlingen een renteloos voorschot anders moet 

hij de Juwelen en Paarlen van zijn vrouw verkopen enz. jaar 1814 (4) 

6632 1280 
13-10-1814 

Philipse A. W. Prokureur Generaal bij het Hoog Gerechtshof der Vereenigde Nederlanden ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende de authorisatie van Justitie en Politie enz. jaar 1814 (3) 

6021 218 

10-04-1817 

Phipippe Maurice te Leuven Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 

totale lijst (22) 

6394 257 deel 1 
31-03-1815 

Pibes (Pebes?) Jan 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) 

6088 1113 
27-11-1822 

Picard W.---- Politie: onderwerp een gedrukt reglement voor de Directeren van Politie in de Groote Steden van het rijk  
gedrukt bij Picard W. Boekdrukker te Brussel in de Berlaimontstraatt sect. 6. no 1131. enz. jaar 1822 (12) 

9188 496 + 578 

01-05-1919 

Piccard J. H. H. (Jan Hendrick Herman) zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Doniawerstal jaar 1919 (5) 

9189 647 
06-06-1919 

Piccard J. H. H. (Jan Hendrick Herman) zijn eervol ontslag als burgemeester van Wonseradeel  jaar 1919 (2) 

6388 70          

12-10-1814 

Pick J. J. hij is gearriveerd te Woudsend om de 5e en 4e comp.  van het 2e Bataillon  Landstorm aldaar in de exercitie te 

onderwijzen  de comp. bestaan uit manschappen uit Oppenhuizen, Uitwellingerga, Hommerts en Jutrijp  deze hebben enz. 

en de dorpen Woudsend, Ypkolsga en Indijk hebben dir nog niet gehad enz. enz. enz.  jaar 1814 (3) 



6243 191-3 

06-03-1814 

Pickinga G. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

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

6070 414 

22-05-1821 

Piddens van J. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

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

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

6692 274  
Doniawerst. 

28-09-1819 

Piebe Siebrens te Tjerkgaast, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel 

aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe 

….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6) 

6262 978-2 

13-10-1815 

Piebema Tabe 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 

Piebema Tabe 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) 

6293 47-20 t/m/34 

07-10-1818 

Piebenga H----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob 

Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de 

werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als 
gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  

Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , 

Onderwepr; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een 
hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld 

verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) 

totale dossier (45) 

6422 477 

15-10-1817 

Piebenga Jan---- Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Piebenga Jan is opgeroepen i.p.v.  Former Frans die wegens Hoofdzeer vrijgesteld is 

enz. jaar 1817 (1) 

8347 129/10 
00-00-1841 

Piebenga Jan J., te Franeker bezwaar tegen opgelegde belasting met dossier jaar 1841 (13)  

9725 Deel I   

Blz. 4 
00-00-1862 

Piebenga Simon , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1862 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 3 

00-00-1861 

Piebenga Simon, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1861 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 65 

00-00-1887 

Piebenga Willem naar Abberdeen in Schotland,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar 

voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, 
met 7 kolommen info. jaar 1887(2) 

9725 Deel 2  

Blz. 66 
00-00-1887 

Piebenga Willem naar de Middelandschs Zee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde 

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

jaar 1887(2) 

9725 Deel 2  

Blz. 68 
00-00-1887 

Piebenga Willem naar de Middellandsche Zee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde 

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

jaar 1887(2) 

9725 Deel 2  
Blz. 69 

00-00-1887 

Piebenga Willem naar Oost Indie,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 

1887(2) 

9725 Deel 2  
Blz. 66 

00-00-1887 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887(2) 

9725 Deel 2 Blz.58 
00-00-1885 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

4635 A-1, 36 

22-10-1896 

Pieber H. Schipper op de Hendrika, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens 

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

6845 1-A 

22-06-1824 

Piebes  Y. Harlingen Kapitein opde Hoop en Vrees, Jaar 1824 

6692 274 
Wymbrits. 

28-09-1819 

Piebes Ate te Smallebruggen, 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) 

6059 419 
13-06-1820 

Piebes Douwe oud 65 jaar  wordt wegens overlijden ingeschreven in het Grootboek van  Burgelijke Pensioenen enz. jaar 
1820 (1) 

6080 283 

20-03-1822 

Piebes Sijetze---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn 

handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg 
slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling 

enz. enz. jaar 1822 (6) 



8088 106, 444/13 

00-00-1894  

Piebes Titie gehuwd , Claas Jacobs Turfschipper, jaar 1838 

6381 171-C   

22-03-1814 

Piebes Tjeerds, 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) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Piebinga Ate H., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (5) dossier (11) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Piebinga Simon H., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (5) dossier (11) 

6388 129 

22-10-1814 

Pieck J. J. Exercitie meester stelt de schout van Woudsend Sybes S. S. (Sybe Symons) te hand enz. omtrent de verkiezing 

der officieren van de 4e Comp. door 20 manschappen en dat bij volstrektste meerderheid is gekozen Schuit van der Hidde 
Obbes tot Capitein, Aukes Auke Alberts tot 1e Luitenant en Troelstra Rudolphus Sjerps tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1) 

8257  69/1 

20-01-1840 

Pied  Du  Arnoldus Wassenbergh ---- Woude van der  Thoe (Thae) Johannes van beroep Slagter in het Meer het betreft een 

proces verbaal (bekeuring) van 19 oktober wegens  het bevinden van een geslagt  Schaap waaraan een oor voorzien van 
waardermerk is vastgenaaid, de verbalisanten waren de commies der tweede klasse Hoekstra Sikke Hendriks  en  de 

commies der Vierde klasse Wassenbergh Du Pied Arnoldus verklaarden en ondertekende  o.a. dat de knegt of Compagnon 

van de bekeurde Hoender Herre nimmer heeft geprotesteerd enz. jaar 1840 (26) 

6866 29-01-1825 

21-A 

Pied de J.---- Martens Siebe Martens, eigenaar van een overdekte praam gebruikt om enz. volgens meetbrief afgegeven 

door Pied de J. enz. wordt vermeld in het Extract uit de legger der Patentplichtigen van de Gemeente Makkum 1e Kwartaal 

1824, (met 17 kolommen informatie) jaar 1825 (6) 

8257  69/13, 1 
20-01-1840 

Pied du A. W.  van beroep Scheepsmeter te Heerenveen het betreft de staten van Leges en Emolumenten enz. jaar 1840 (4) 

8383 894/10 

09-09-1841 

Pied du A. W. onderwerp ; het ykdistrict afd. personeel, hij fungeert als scheepsmeter enz. enz  jaar 1841 (3) 

8345 70/6, 189 
21-01-1841 

Pied du Arnoldus Wassenberg Heerenveen van beroepScheepsmeter, jaar 1841 

8361 415-15 

28-04-1841 

Pied du J.  van beroep Scheepsmeter het gaat over zijn Tractement dat hij niet verder dan de maand januari enz. jaar 1841 

(4) 

6866 26-01-1825 
8-A 

Pied Du J. ---- Werf van der Gerrit Frederik Arbeider te Leeuwarden Onderwerp: zijn reuest dat hij verzoekt een 
maandelijkse inhouding op het tractement van de commies en scheepsmeter Du Pied J.  Ter bekoming van zijn practensie 

van f. 110.= de schuld die hij in gebreke blijft te voldoen enz. Jaar 1825 (4) 

6834 9-A 
21-02-1824 

Pied Du J. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot 
betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

8268 257/14, 189 

13-03-1840 

Pied du Jacobus  te Grauw zijn beroep is Scheepsmeter, jaar 1840 

6077 990 
13-12-1821 

Pied Du Jacobus---- 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Pieersma Petrus Jaspers 83 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon 

wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 

bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in 
Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6390 41 

07-12-1814 

Piek J. J. , De President van het Plaatselijke bestuur in de Gemeente Woudsend Sybes S. S. schrijft en onderteend een 

document waarin hij o.a. schrijft dat hij geen redenen ziet om zich over eerstgenoemde  te beklagen enz. jaar 1814 (2) 

6254 144 
04-02-1815 

Piek Johan Jacob voor onderwijs in den wapen enz.. Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te 
doene uitgaven van  de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Piek Knijn 248 is zijn volgnummer en Beest 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) 

8159 51/3, 10/8 
15-01-1839 

Piek R. J. Leeuwarden Schipper, jaar 1839 

8129 10/957              

1247/4 

15-12-1838 

Piek R. J. Rotterdam-Lwd. Schipper, jaar 1838 

6830 18-A blz. 22 

21-01-1824 

Piekema Berend te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Piekema Corn’s Maurits 56 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Piekema Cornelis Maurits 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 Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6277 30-7 

09-01-1817 

Piekema Gerben C. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest 

gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de 



tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. 

enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6632  

 
  

1316 lijst 2_R. 

22-10-1814 

Piekema Gerben 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) 

9187 735 
07-06-1918 

Piekema IJde, 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) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Piekema J. te Britswerd 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Piekema J. te Tjerkwerd 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) 

8364 498/10, 9 
21-05-1841 

Piekema Jan Piekes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd 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) 

8308 1070-8 
709-731 

28-10-1840 

Piekema L. H. in leven gehuwd met Siersma A. H. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde 

ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal 

ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te 
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6840 36-A  

blz. 11 

22-04-1824 

Piekema M. Wybe Kastelein van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende het 

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

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6082 453 

03-05-1822 

Piekema P. 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) 

6070 424-23        25-

05-1821 

Piekema P. 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) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Piekema P. A. moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort 

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

jaar 1815 (5) 

6034 398 
30-05-1818 

Piekema P. A. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 

aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Piekema Pieke Aug.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 

Piekema Pieke R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

8225  1253-13,18  10-
12-1839 

Piekema Pieter Piekes te Hennaarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

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

9186 416-a 

03-04-1918 

Piekemeer---- Postma W. C. te Harlingen Onderwerp;  een concessie tot het droogmaken van het Hissemeer en Piekemeer  

gem. Wymbritseradeel, ook wil hij die meren kopen enz. enz. jaar 1916, 1917 en 1918 (6 

6418 248-b 3e bat 1e  
blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Piekenga R. B. 750 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof 

absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Piekenga Ritske Piekes 750 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) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Piekes Andries de weduwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor 

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

6245 386 

08-05-1814 

Piekes Feyke de weduwe, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 

1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4) 

6418 248-A  

 3e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Piekinga R. B. * Franeker wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

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

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

6418 248-E 

1e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

Piekinga R. B. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 

8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 

Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 
absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 



 

6418 255-B 

01-06-1817 

Piekinga Ritske Piekes 27 is zijn volgnummer en Wijdum 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) 

6277 30-11 

09-01-1817 

Pieks? Ruurd de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte 

der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier 
(19) 

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Pieksma B. W. nr. 291 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) 

7977 158-6, 15 
14-02-1837 

Pieksma Bote Wijbrens, Harlingen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 

opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door 

Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

9181 1413 
06-08-1915 

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

6081 419 

24-04-1822 

Pieksma L. H. ----, een handgeschreven brief van de Kerkenraad aldaar om  subsidie voor ene te beroepen Leeraar ook al 

omdat hunne leeraar vertrokken is naar het eiland Terschelling, de doopsgezinde gemeente te Britserd heeft 150 zielen en 
deze het tractement niet kunnen opbrengen enz. enz. ondertekend door den leden van de kerkenraad Schilstra Jouke L., 

Dijk van H. U., Meer v.d. H. J., Pieksma L. H. en Son van P. T. Jaar 1822 (3) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Pieksma L. H. staat vermeld op het document samen met 11  inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de  de schaden 

van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 9>> 

27-08-1839 

Pieksma L. H. te Hennaard 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) 

8386 949/41 

20-09-1841 

Pielbaart te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als 
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6424 601 

06-12-1817 

Pieleman Hendrik---- Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) Grietman van Aengwirden 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Pieleman Hendrik is aan 
de natuurlijke kinderziekte op 5 nov. 1817 in deze Grietenij overleden jaar 1817 (2) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Pielleman Barteld Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 

voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6668 380 blz. 5 
04-10- 1817 

Pielleman H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 

Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden 

gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6273 803-6 

17-09-1816 

Pielleman Hendrik Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor 

de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1816 (9) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Pielleman Jan Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 

voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6424 584 

02-12-1817 

Pielman H. J. 5 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

1817 (5) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 
07-05-1839 

Pieper A. Kapitein is met zijn schip de Concordia komende van Amsterdam vanuit Ameland op 20 April vertrokken naar 

Noorwegen 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) 

7996 496/16, 86 

20-05-1837 

Pieper H. van  Hamburg/Amsterdam Kapitein van  het schip de Maria Louisa, jaar 1837 

8048 600/9 

286/5392 

21-06-1837 

Pieper H. van Denemarken Kapitein van  het schip de Maria Louisa, jaar 1837 

6082 453 
03-05-1822 

Pier de Pier 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) 

5665 24-02-1881  

akte  
155 t/m 157 

Pierik ….?---- Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp:  maakt 

bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen   o.a.   een aankondiging  van 
voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het 

Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook 
vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? ,  te Heeg bij Vries de ….?,  te IJlst bij Piersma ….?,  te Sneek bij 

de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan het Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4) 

5675 22 

18-09-1913 

Pierot Jacq. Jr., Makelaar in schepen te Rotterdam  in getypte brief met een gedrukt briefhoofd van de firma  door hem 

ondertekend schrijft hij dat door zijn bemiddeling de Havenmeester van Delfzijl aangekocht de romp van het 
radarstoomschip de “Eugenie” die dienst zal doen als enz. enz.  en hij verzoekt een vergunning om deze te slepen  enz. jaar 

1913 (5) 



6020 178 

24-03-1817 

Pierroten Constant Michel staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden 

waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6261 878-2 
11-08-1815 

Piers 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) 

6692 274 

Wymbrits. 
28-09-1819 

Piers Auke in de Hommerts, 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) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6383 60 

02-04-1814 

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

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

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

6636  148 
3e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Piers Egbert te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 

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

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-1824 

Piers Freerk Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het 

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

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Piers Gerrit wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

3698 B-46, 10 

15-03-1832 

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

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2) 

6244 301 

09-04-1814 

Piers Jan  hij staat vermeld op een document van betaling voor het slechten en ophogen van enz. enz. en het  onderhoud 

van de Bokkellaan , jaar 1814 (6) 

6258 630-23, 25 
17-04-1815 

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

Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt 

of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. 

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

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Piers 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) 

6241 36 

27-01-1814 

Piers Jan, 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Piers Jarig, 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 Friesland   jaar 1819 (4) 

6040 837 
17-11-1818 

Piers Jarig, 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 Friesland, Drente 

en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3) 

6383 66 
02-04-1814 

Piers Minne 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 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Piers Nanne  huurt een stuk Land (1 morgen en 238 Roeden) gelegen  in de verdeling van Munke Eg onder  enz. enz. Hij 

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

6298 

 

141 

12-03-1821 

Piers Nanne  huurt een stuk Land (2 morgen en 487 Roeden) gelegen  in de verdeling van Munke Eg onder  enz. enz. Hij 

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

6298 

 

141 

12-03-1821 

Piers Nanne huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Jelmer Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document 

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

6258 627-8 

21-06-1815 

Piers Oene wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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



8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Piers Pielger de weduwe te Jorwerd wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending 

van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 

Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in 

de Controle Dronrijp jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 11 

Piers R. te Blessum 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) 

6632  

 
  

1237+1344 

25-10-1814 
 

Piers Rentje, 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) 

6628 811 

08-05-1814 

Piers Siebold staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement 

van den predikant van de Hervormde 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) 

6261 878-3 
11-08-1815 

Piers Sjeep, 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) 

3698 B-46, 10 

15-03-1832 

Piers Sjoerd, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2) 

6281 484-9 

11-04-1817    

Piers Tjalling  ontvangt betaling wegens  Fransche Militairen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  

in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de 
finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13) 

6658  590 

12-12-1816 

Piers,   met hand de geschreven  brieven met handtekening van Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) President Burgemeester 

der stad Sloten onderwerp Hansje Piers wed. Epius van Hylkema die nog schuldig is 75 gulden enz. Jaar 1816  (4) 

5665 24-01-1881  
akte 67 t/m 72 

Piersma ….?----   Hobma Pieter Sirks, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Leeuwarden 
Onderwerp:  o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst  tussen  Hindelopen op Leeuwarden v.v. , wat ook in een 

advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar 

passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel  bij Schuak J. te Koudum , Vries de J. te Heeg, te 
IJlst bij Piersma ….? , en te Sneek bij het Lemster Veerhuis van de weduwe Prins ….?  jaar 1881 (4) 

5666 akte 3 

00-00-1884 

Piersma ….?  .---- Koops Harm  een advertentie van hem dat hij Eigenaar en Schipper is geworden Koudum, van het 

Beurtschip dat van Hindelopen op  Leeuwarden en Sneek zal varen  met vermelding van alle plaatsen die hij zal aandoen 
de dienstregeling en de prijs enz. aanlegplaatsen bij Schuak J. bij de sluis, bij Vries de J. te Heeg,  te IJlst bij Piersma ….?   

te Sneek bij de weduwe Prins ….? Aan het  Lemster Veerhuis  jaar 1884 (3) 

5665 03-02-1881  

akte  
106 t/m 108 

Piersma ….? Veer van der Gerrit te Warns  Beurtschipper, Onderwerp:  o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst met 

zijn schip “De Twee Gebroeders” , wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)  wordt  aangekondigd, 
tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn 

ook vermeld en wel te Heeg bij Vries de ….?  Te IJlst bij Piersma ….? En te Sneek bij het Lemster Veerhuis van de 

weduwe Prins ….?  jaar 1881 (4) 

5665 24-02-1881  

akte  

155 t/m 157 

Piersma ….?,---- Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp:  maakt 

bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen   o.a.   een aankondiging  van 

voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het 
Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook 

vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? ,  te Heeg bij Vries de ….?,  te IJlst bij Piersma ….?,  te Sneek bij 

de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan het Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4) 

6028 801 
12-11-1817 

Piersma Auke Piers in Hommerts hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  voor gelijk 
belaste percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een kolom met 

aanmerkingen jaar 1817 (10) 

6711 248 blz. 3 

07-09-1822 

Piersma Auke Piers te Hommerts hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

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

aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, 

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

6101 1311  
16-12-1823 

Piersma Auke Piers te Hommerts, 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) 

5986 262 lijst 1 
08-04-1814 

Piersma Douwe Piers hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek 
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor 

ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz  11>> 

27-08-1839 

Piersma F. D. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Piersma F. P. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

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

6633 1357 
03-11-1814 

Piersma Grietje Dirks---- Tanja R. L. en Bosma J. R.  Kerkvoogden van den Dorpe Bozum ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  dat zij met verschuldigde eerbied te kennen geven dat zij in bezit hebben een nhalve zathe en 



landen onder Bozum op nr. 37 en dat het geheel groot 54 pondematen is mandelig met Ruurds Joute te Stiens welke Zathe 

reeds jaren achter een is bewoond en in gebruik geweest bij Bootsma Auke Tjietes en Piersma Grietje Dirks echteluiden te 

Bozum enz. jaar 1814 (2) 

6382 50 en 51 
03-04-1814 

Piersma H. H. ---- 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 10 
27-08-1839 

Piersma H. L. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

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

8308 1074-9 

29-10-1840 

Piersma H. P. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

jaar 1840 (5) 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Piersma H. P. 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) 

8308 1070-8 
21-63 

28-10-1840 

Piersma H. S. 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) 

8257  70/1, 37 

21-01-1840 

Piersma Hotze Piers van Utingeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 

Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6840 36-A  

blz. 46 
22-04-1824 

Piersma J.  Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  

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

Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard 

(53) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Piersma L. D. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 11>> 

27-08-1839 

Piersma L. D. 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) 

6624 316 

28-02-1814 

Piersma P. S. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- 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 

boovendien eischt Oevering Nolke 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) 

6624 316 

28-02-1814 

Piersma P. Sierks Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- 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 boovendien eischt Oevering Nolke 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Piersma Petrus Jaspers 559 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Piersma Pier Durks hij zet een kruisje  (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. 
(Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes 
door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de 

Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 

(15) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Piersma Pier Durks, 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) 

6623 195-196 
16-01-1814 

Piersma Pier Hendriks---- Bouma Wobbe Nannes en Piersma Pier Hendriks beide Landbouwers woonachtig in de 
Gemeente Surhuizum in kwaliteit als Kerkvoogden schrijven en ondertekenen een brief en geven met gepaste eerbied te 

kennen dat de floreenplicht betrekkelijk de noodzakelijke verkoop van Kleijnland enz. de mede ondertekenaars zijn 

Postma O. O., Dijk van W. J., Poelstra Roel A., Sudersma B. J., Ley van der L. R., Scheltinga van E. E. jaar 1814 (4) 



5667 akte 8 

00-00-1880 

Piersma Pier Thijsses,----  voor meer tekst zie bij  Hemming J. A. D., Koopman te Balk en  Piersma Pier Thijsses, 

Koopman te Balk er is een concessie aangevraagd voor ene dienst tussen Balk en Sneek maar dat  Piersma P. T. in een 

door hem geschreven en ondertekende brief meld dat hij zich heeft teruggetrokken, jaar 1880 

5667 8 
14-07-1880 

Piersma Pier Tijsses Balk Schipper en Koopman Vraagt concessie voor ene dienst Balk op Sneek Dossier (13) + 
Reglement en tarief (18) 

6624 316 

28-02-1814 

Piersma Pieter Sierks---- 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 boovendien eischt Oevering 
Nolke 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) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Piersma S. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 11>> 

27-08-1839 

Piersma S.L. 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) 

6282 737-17 

07-07-1817 

Piersma Sjerp D.,  Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

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

8342  37/1-13 
12-01-1841 

Piersma Sytze Hotzes te Kortezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 
overtreding enz. jaar 1841 (9) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 7 

17-07-1839 

Piersma T. P. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

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

6254 140-B-blz. 22 

17-01-1815 

Piersma T. uit een huis bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der 

Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) 

dossier (34) jaar 1815. 

8375 716-3_1i 
22-07-1841 

Piersma Theunis----Pol Theunis Jans ook genaamd Piersma Theunis of ook wel of Pol Theunis 29-04-1840 opgenomen in 
het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de 

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

des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van 
Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9180 642 

07-04-1915 

Piersma Tjitte, 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) 

6627 602 
30-04-1814 

Piersman Heert Hendriks Ouderling van Surhuizum hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document 
betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en 

haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de 
Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens 

en veertien cents enz. jaar 1814 (3) 

6381 175 

16-03-1814 

Pierson ….?, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren 

Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. 
jaar 1814 (2) 

6683 2 deel 1, 2 

04-01-1819 

Pierson A. Predikant te Alkmaar tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Holland als volgt: Gehoord de 

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

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

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

6709 36 deel 2  

 blz. 11 

16-01-1822 

Pierson A. te Alkmaar , 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. 10 

22-01-1818 

Pierson A. te Alkmaar Assessor 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. 2 
14-02-1816 

Pierson A. te Alkmaar Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de 

voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6671 54 deel 2  
blz. 2 

22-01-1818 

Pierson A. te Alkmaar President 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 2 

16-01-1822 

Pierson A. te Alkmaar 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, 2 

04-01-1819 

Pierson A. te Alkmaar wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi 

enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2, 11 
04-01-1819 

Pierson A. te Alkmaar 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. 2 
06-02-1824 

Pierson A. te Alkmaar, 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 

Pierson A. te Alkmaar, 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. 2 

16-01-1822 

Pierson A. te Alkmaar, 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) 

6060 523 

26-07-1820 

Pierson Lambertus , Gepensioneerd Hoofdcommies wegens zijn overlijden  ingeschreven in het grootboek des lands 

middelen enz. jaar 1820 (1) 

6283 1018 

11-10-1817 

Pierson Lambertus---- Andries Pieter, Advocaat te Leeuwarden in de zaak tegen de Kerkmeesters van de Hervormde Kerk 

alhier, wordt ook in genoemd Pierson Lambertus , Kratzsch ….? Thans te Heerenveen  enz. jaar 1817 ( 1) 

6008 82 blz. 2 

03-02-1816 

Pierson Lambertus 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) 

6293 231 

06-03-1819 

Pierson Tholen J---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson 

Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de 
Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens  enz. enz.  Scheltema 

N. E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl.  Zijn overleden enz. jaar 1819 (6) 

6871 21-03-1825 

18/4-D 

Pierson Tholen J. (Jacobus) ., lid van de vergadering der staten deze provincie wegens de stad Franeker, door zijn 

overlijden (20-09-1824 te Franeker) moet volgens het reglement enz. jaar 1825 (2) 

5992 832 

24-10-1814 

Pierson Tholen J. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij tegoed heeft als 

schadeloosstelling f. 200.= enz. jaar 1814 (1) 

6294 341 

13-04-1819 

Pierson Tholen P., ---- Boer de  Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot 

de reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden 
( Boer de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) 

uitmakende een gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, 

Fontein D’ k.,  Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 
maal hoger geweest had kunnen zijn als jaar 1819 (9) 

6019 81 blz.  

47 t-m 51 
05-02-1817 

Pierson---- Tholen van Jacobus Pierson ---- Allardi Christiannes en Tholen van Jacobus Piers professoren aan de 

Hogeschool te Franeker, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  
Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  

Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met 

Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt 
beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve 

boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6628 792 
14-06-1814 

Pierson Tholen---- Wassenbergh E., Crane de W.J., Pierson Tholen, Allardi C. en Ens S. geven in een brief te kennen dat 
zij als Professoren der gesupprimeerde Academie van Franeker  alle achtergebleven zijn en zijn nu maar de helft van hun 

Tractement hebben enz. jaar 1814 (13) 

6244 338 

21-04-1814 

Pierzon , advocaat te Leeuwarden wegens geleverd enz. in 1803,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente 

Joure als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van 
namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

8375 708-5_16 

20-07-1841 

Pies K. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. 

B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. 

jaar 1841 (6) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Piesoo Antje Pieters,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Piesoo Johannes Pieters,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Piest Reinder Jans staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met 

vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (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. (Albert Lourens) (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) 

8007 700/1, 268 Pieter Feikes Sneek Veldwachter Pieter Feikes Sneek, jaar 1837 



12-07-1837 

6065 

 

894 

16-12-1820 

Pieter Pieters Pietersen  overleden Onderwijzer  op de school te Gauw op den 30e  September vacant geworden  jaar 1820 

(1) 

6419 314 

17-07-1817 

Pieters (Piers) Jetske---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman 

van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een Dijkstra 
Cornelis Thomas boerenknegt te Pingjum geloot hebbende de 2e klasse dat dezelve geboren is in 1798 en dit door de 

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

6382 40 en 45 
30-03-1814 

Pieters A. en Pieters Jan,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal 
extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als 

deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2) 

6382 39 

30-03-1814 

Pieters A.---- Kraayer Lebe Hendrik geboren te Ureterp is onbekwaam in tot den dienst de Luitenant Colonel Pabst …? 

Verzoekt daarom een ander in zijn plaats enz. doch hierbij een extract uit het stamboek van Pieters A. daar hebben wij niets 
in kunnen vullen daar de persoon  bij zijn komst ziek is gevalen  enz. enz. jaar 1814 (1) 

3698 B-12 

27-02-1832 

Pieters Aafke, 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) 

6094 440 

27-05-1823   

Pieters Akke Gepensioneerd als Militaire weduwe wegens haar overlijden ingeschreven in het grootboek van  Militaire 

Pensioenen onder no. 37. jaar 1823 (1) 

3698 B-15, 1-14 
15-02-1832 

Pieters Albert gehuwd met Pieters Albertje, 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) 

6044 149 
08-03-1819 

Pieters Albert, 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) 

6039 792 

27-10-1818 

Pieters Albert,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 

3698 B-15, 1-14 

15-02-1832 

Pieters Albertje---- Pieters Albert gehuwd met Pieters Albertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden 

opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3700 15-A 
31-01-1835 

Pieters Albertje, 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, 1 - 10 
03-02-1836 

Pieters Albertje, 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 

Pieters Albertje, 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 

Pieters Albertje., 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) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Pieters Aldert 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) 

6287 
 

125 
02-02-1818 

 

Pieters Andries  ---- Zee van der Gabe Rintjes Beurtschipper van Makkum op 19 November 1813  naar Amsterdam waar    
aangekomen 19-11-1813 is door de toen plaatshebbende omwenteling door de toenmalige Maire van de Gemeente 

Makkum Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) geordonneerd geworden tot het transporteren naar Amsterdam van enige 

Fransche vluchtelingen die door andere Schelpschippers  met name Pieters Andries en Takes Karst  aan wal waren gezet 
enz. enz.  dat hij daarvoor nog tegoed heeft f. 130.=  maar de Schelpvissers hadden de 130 guldens afgedragen aan de 

boekhouder Heystra Pieter Annes  wonende te Harlingen  en dit niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1818 (4) 

6859 9/A 
17-11-1824 

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

6281 545-4 

04-11-1813 

Pieters Andrys J. te Sijbrandaburen 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 (6) dossier (23) 

6044 149 

08-03-1819 

Pieters Anna  gehuwd met  Looxma Age  , 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) 

6251 1092 

09-11-1814  

Pieters Antje  voor Kostgeld van Postma Eelkjen Eelkes 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 

6251 1092 

09-11-1814  

Pieters Antje voor Kostgeld van Postma Eelkjen Eelkes, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk 

de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten 

bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van 
Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den 

Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 

gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6631 1130 

16-09-1814 

Pieters Antjee----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) 



6254 140-B-blz. 25 

17-01-1815 

Pieters Arjen uit een huis in de Breedstraat,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. 

6393 134 
28-02-1815 

Pieters Auke te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de 
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. 

jaar 1815 (5) 

6262 952-15 

28-09-1815 

Pieters B. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze 

Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, 
Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Pieters B. de weduwe te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 
uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

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

(123) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Pieters B. de weduwe 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) 

8285 615-2, 23,4 

19-06-1840 

Pieters B. de weduwe te Cornjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 

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

6845 5-A 

16-06-1824 

Pieters B.---- Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens 

memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper 
te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te 

Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, 

Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

8224 1233-13 
04-12-1839 

Pieters Bauke als Matroos der V klasse aan boord van het transportschip Dordrecht den 23 juli 1838 zeilende op 48o N. 
Breedte en 23o 5 min. lengte enz. is overleden jaar 1839 (2) 

5986 262 lijst 4. 

08-04-1814 

Pieters Bauke de weduwe hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek 

ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor 
Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Pieters Bauke de weduwe van,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de 

ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens 

Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de 
Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan 

de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. 

M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. 

, Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3) 

6395 457 

13-05-1815 

Pieters Bauke 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) 

6830 18-A blz. 38 
21-01-1824 

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

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

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

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Pieters Bauke, 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) 

6416 166G 

23-04-1817 

Pieters Baukje---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij 

heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig)   van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere 

Foppes zoon van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van  Heeres Tjitske (wijlen)  en Bruinsma 
Douwe Jacobs zoon van Douwes Jacobs en  Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de 

Nationale Militie ontslagen te worden  enz jaar 1817 (3 

6282 737-23 

07-07-1817 

Pieters Bendix, Timmerman 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) 

6261 878-3 
11-08-1815 

Pieters Bokke, 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) 

6262 951 

22-09-1815 

Pieters Bregtje  Gebleken dat er in het jaar 1812 op het eiland Ameland  de gezamenlijk vroedvrouwen 3 in getal waren en 

een quitantie met een tractement van f 270,  Pieters Bregtje  de weduwnaar van . inleven vroedvrouw  in het dorp Ballum 
krijgt f. 50 de vroedvrouwen van Nes en  Hollum worden niet met name genoemd wel genoemd de chirurgijn Reichhart 

…. ? die reeds sinds 1806 hier gepractieerd heeft enz.  jaar 1815 (3) 

6264 1149- 7 
21-11-1815 

Pieters Broer Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente 
Dronrijp/Bajum 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) 

6631  1114 
8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

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

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



6856 29-A 

11-10-1824 

Pieters Cornelis---- Langweerstra Freerk Johannes en Pieters Cornelis Commiessen een rapport over hen dat ze o.a. niet 

kundig, ongeschikt, kwalijk gezien bij de bevolking van Oldeboorn, tevens een handgeschreven brief met de handtekening 

van Langweerstra Freerk Johannes  met het verzoek tot aanstelling, enz. jaar 1824 (7) 

6242 90 
04-02-1814 

Pieters Cornelis 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) 

6865 1-A 
22-01-1825 

Pieters Cornelis te Wolvega  hij ontvangt een gratificatie fl. 50 jaar 1825 (2) 

6245 399-49 

10-05-1814 

Pieters Cornelis, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6271 586-3 
01-07-1816 

Pieters Dettje weduwe van Wildeboer Sible 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Pieters Dieuwke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 

Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de 

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

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Pieters Dimmer, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

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

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Pieters Dina 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) 

6255 265-7 
13-03-1815 

Pieters Dirk , 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) 

6636  188 

19-02-1815 

Pieters Dirk staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega 

en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. 

M. Jaar 1815 (4) 

6252 1179-42 

08-11-1813 

Pieters Dirk te Kollum wegens Transprt van Collum naar Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire 

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

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

(88) 

6243 245 

10-03-1814 

Pieters Dirk wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de 

Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6258 627-11 
21-06-1815 

Pieters Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde 

kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een 

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

6258 627-7 

21-06-1815 

Pieters Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6252 1193-25 

29-11-1814 

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

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

6242 79 

04-02-1814 

Pieters Dirk, 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) 

3699 A-6 

17-02-1834 

 

Pieters Dirk, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij 

zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde 
kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Pieters Dirk, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 
(7) 

3700 6-B 

03-02-1836 

Pieters Dirk, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale 

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

6423 541G 

25-10-1817 

Pieters Dirkjen---- Jong de Jan Gerrits * 1795 z.v. Gerrit Jansen en Pieters Dirkjen beijde overleden de voogdij heeft de 

Mennonite Kerk 17 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob 

Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale 

Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Pieters Doekele moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Idsegahuizum) 
voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 

1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 



6258 627-7 

21-06-1815 

Pieters Doortje 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Pieters Dooye te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 

Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de 

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

6245 399-69 

10-05-1814 

Pieters Durk en Pijttje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6262 946-4 
30-09-1815 

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

enz. jaar 1815 (5) 

6383 75 
23-04-1814 

Pieters Durk te Sexbierum, 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Pieters Eeke, 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) 

6246 560 

27-06 -1814 

Pieters Eelke (achternaam onduidelijk)---- Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te 

Koudumn, een brief waarin hij o.a. vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar 
dat hij weigerd dat te betalen omdat algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias 

Rein die zegt Substitute Veldwachter te zijn die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld 

enz. enz.  tevens aanwezig een getekende verklaring  van  de ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C. 
, Pieters Eelke (achternaam onduidelijk) en Wouda N. A. dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert 

heugende tijden vrijdom hebben genoten van walgeld enz. enz. jaar 1814 (8) 

6245 399-38 

10-05-1814 

Pieters Eelke komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

3572 

 

28-a 

15-10-1822 

Pieters Eeltje 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) 

6692 274 

Wymbrits. 
28-09-1819 

Pieters Eeltje te Heeg, 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) 

6258 627-9 
21-06-1815 

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

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

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

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Pieters Eeltje, 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) 

6632 1262,  

1e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Pieters Egbert, 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 1e blz. (10) 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier 24 blz. (10) 

6632 1262,  
7e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier 7e blz. (10) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen  

Huis Arrest 
26-03-1824 

Pieters Elske, 216 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
 Huis Justitie 

26-03-1824 

Pieters Elske, 310 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) 

6632 1262,  

4e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Pieters Errit, 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) 

6407 198-1+8-9 

04-05-1816 

Pieters Esschart 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) 

6088 1038 
04-11-1822 

Pieters Evert---- Everts Aaltje  oud 54 jaar Anema Sjouwk Minnes 32 jaar, Rogmolenaar  en Wenk Hendrik oud  32 jaren 
Wever  beide te Minnertsga  vrklaren dat voorgenoemde Aaltje geb. te Leek wonende te Minnertsga  weduwe van 

Hemersma Wate Jans te Aurich overl.  d.v. Pieters Evert en Jans Antje beide te Leek Overl.  op de derde dag der maand  

oktober 1822 des s’ nachts ten half twaalf uren te Minnertsga in het huis nummer 124 is overleden  enz. jaar 1822 (2) 

6245 399-38 
10-05-1814 

Pieters F. komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

6050 667 

14-09-1819  

Pieters Fokke  hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs van een  een niet 

bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17) 

6050 667 
14-09-1819  

Pieters Fokke de erfgenamen hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs van een  
een niet bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17) 

6026 652 

23-09-1817 

Pieters Folkert 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Pieters Folkert, 510 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-A blz.35 

17-01-1815 

Pieters Foppe Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe in het Nieuwland en uit een andere Zathe te Nieuwland  

, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder 
bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6254 151 

06-02-1815 

Pieters Freerk te Wolvega wegens transport van  2 Fransche Soldaten  enz. , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later,  Komt voor 

in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige 
district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10) 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Pieters Freerk, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

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

ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6383 28 

02-05-1814 

Pieters G. ---- Feenstra Thijs, de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde wegens zwakheid 

van gezigt verzogt heeft te mogen worden vrijgesteld van de Land Militie enz. maar indesselfs plaats voor te stellen Pieters 
G. 1e Lt., de 2e Ltn. Feits L., Waller O. P. 2e Luitenant en Bruinsma Eduard mede tot 2e Luitenant in plaatse van de al 

eerde benoemde 2e Luitenant Bloembergen P. die wij op grond van enz. jaar 1814 (2) 

6380 21 

00-02-1814 

Pieters G. ---- Pieterse Siedt (ook Sieds), en G. Pieters  een brief aan de Commisaris Generaal  van Friesland met de 

mededeling dat de kolonne met de wagens Haver welke 31 Januari is vertrokken naar Zwolle van Oudeberkoop zich 
verscheidene voerlieden niet hebben ontzien om nagenoeg  enz. in de haver te Wanneperveen te losschen  en er meerdere 

onregelmatigheden hebben enz. de Voerman Elsinga H.  van deeze stad zijn haver te Suameer afgeladen en teruggekeerd 

onder voorwendsel dat zijn wagen was gebroken enz. ik verzoek dan ook om controleur Boetsma Jan hier naar toe te laten 
komen enz.  jaar 1814 (5) 

6383 1 

29-04-1814 

Pieters G. , Eerste Luitenant 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) 

5982 1771-1772 

24-12-1813 

Pieters G. Onderwerp een bevel van den Russische Keizerlijke Majoor Rosen….?   Om de Tabak dewelke in de 

magazijnen is te laten volgen aan eerstgenoemde enz. jaar 1813 (3)  

6281 545-10, 15 
04-11-1813 

Pieters Geert te Deerzum  schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de 
Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den 

laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak 

der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23) 

6383 59 

02-04-1814 

Pieters Geert 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) 

6692 282 
07-10-1819 

Pieters Gelde de weduwe te Knijpe staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe 
met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 

1816 (3) 

6840 36-A blz. 2 
22-04-1824 

Pieters Gerben Arbeider 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) 

5984 110 
31-01-1814 

Pieters Gerben---- 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) 

6384 47 

04-06-1814 

Pieters Gerben---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp:  de President Burgemeester van 

Leeuwarden informeert de Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. 

als Kapitein bij het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben  te verplaatsen  enz. en 
mede  de 1e Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein  den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma 

Boer de Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1) 



6624 145 + 177 

31-01-1814 

Pieters Gerben te Leeuwarden het betreft dat de Majoor Warzen ….?  in dienst van zijne Groote Brittanische Majesteit enz. 

dat het engelse Gouvernement de gemaakte overeenkomst met de Heer Baron Rosen ….? Waarbij de Majoor zig heeft 

verpligt vijf en zeventig duizend gulden te betalen voor een aantal masten en als binnen de gestelde termijn niet betaald 

wordt aan eerstgenoemde namens de firma Pieters Sieds dan enz. jaar 1814 (8) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 

16-03-1814 

Pieters Gerhardus ----  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) 

5997 307 
31-03-1815 

Pieters Gijs 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    244 

6383 58 

02-04-1814 

Pieters Gooitzen 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) 

6383 77        

23-04-1814 

Pieters Gosse 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) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Pieters Grietje Johannes, Zuytphen is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt 

vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Pieters H. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 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 verrzettende enz. jaar 1815 (15) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Pieters Haring wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6254 140-B-blz. 30 

17-01-1815 

Pieters Haye heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Miedum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, 

in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 
Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6251 1092 

09-11-1814  

Pieters Heert de weduwe voor 2 korven aardappels ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, 

over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben 
plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6251 1061 

07-09 -1814 

Pieters Heert---- Wal de de weduwe van te Franeker voor de huur ten dienste van Pieters Heert, 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) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Pieters Hend’k weduwe , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat 

Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6281 491-14 
11-04-1817    

Pieters Hendrik  Hengstenhouder te Franeker staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur 
van 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 (9)  dossier (17) 

6281 505 
02-02-1815 

 

Pieters Hendrik---- Lambsma S.  Secretaris Liquidateur van het voormalige district Barradeel  hij heeft ontvangen van 
Pieters Hendrik voor het  district Franekeradeel enz. jaar 1817 (1) 

6288 309-9 

09-04-1818 

Pieters 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) 

6249 826 bis 

08-09-1814  

Pieters Hendrik te Birdaard hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein 

Willem  Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814  en tekent bezwaar aan 
omkleed met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814  (4) 

6636  148 

5e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Pieters Hendrikjen de dochte van Pietertje Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 

personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 

guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes 
Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6087 975-17 

19-10-1822 

Pieters Hessel is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die  

belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

6252 1193-20 

29-11-1814 

Pieters Hessel zijn rekening wordt betaald voor het verven van weg of handwijzers enz.,  hij komt voor in een dossier 

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

6242 90 

04-02-1814 

Pieters Hid 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) 



6252 1186-7 

29-11-1814 

Pieters Hidde, 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) 

6044 175 
20-03-1819 

Pieters Hielke is aangesteld als schoolonderwijzer te Noorderdrachten  jaar 1819 (1) 

6386 3 

27-08-1814 

Pieters Hienke , Gelezen het request van Pieters Hienke alsmede de declaratie van Ruijter de G. J.  (Gerbrandsz J.) Schout 

van Ameland en de declaratie van Akkerman Tierk P. het verzoek van Pieters Hienke betreffende haar verzoek vrijstelling 

voor haar zoon enz. jaar 1814 (1) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Pieters Hiltje---- 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) 

6636 143 
09-02-1815 

Pieters Hinke  x  Postema Pieter Jacobs---- Hoytema P. S.  Schout van de Gemeente Akkrum ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de nodige orders had gesteld om het kind van Postema Pieter Jacobs en 

Pieters Hinke uit het huis van Arrest te Leeuwarden te laten halen door twee vertrouwde personen op de 7e febr. Maar dat 

volgens de President van de Raad van de Gevangenis het onmogelijk was om het kind uit de armen van de moeder te 
krijgen maar toen beloofd was dat zij het kind  ook die verklaring is aanwezig en de namen van de 2 vertrouwde mannen 

zijn Stam Gerben en Wijk van Uilke en zij ondertekenen enz. jaar 1815 (2) 

6386 29 

18-08-1814 

Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes  wonende te Ameland Onderwerp: een request dat haar zoon Zwart 

Jacob Tjallings ontslag mag hebbenuit den Landmilitie  enz. jaar 1814 (1) 

6386 134 en 135 

01-07-1814                         

Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende op het eiland Ameland geeft met eerbied te kennen dat hare 

zoon Zwart Jacob Tjallings in de Landmilitie gedesigneerd zijnde 1e Bat. Inft. Omdat zij 63 jaar is en zij in eene volstrekts 

armoedige en bekrompen omstandigheden enz. enz. maar haar andere zoon Zwart Pieter Tjallings is indertijd verongelukt 
enz. enz. ook een verklaring onder eede van Akkerman Tjerk Pieters Zeeman  wonende te Hollum  dat in de maand Meij 

van 1813 met een Zweeds convooi van Gottenburg naar Straalzond varende hij heeft gezien dat Pieter Zwart over boord is 

gevallen en verongelukt ook een verklaring van de Schout van Ameland enz. jaar 1814 (3) 

6632 1262,  
4e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Pieters Hnedrik, 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Pieters Hylke de weduwe, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige 

schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie 

zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

8309 
 

1112-3 
10-11-1840 

Pieters IJnske---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans wonende aan 
de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel  verzoekt in een door hem ondertekende brief een 

certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem Verklaren Ritsma Jan Cornelis 

Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe Freerks de laatste drie  

Guadinier te Cornjum  verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis overleden en Pieters 

IJnske werkvrouw dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders, tevens een certificaat 
van onvermogen ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide Veldwachter  enz. jaar 1840 (8) 

6627 669 

10-05-1814   

Pieters IJtzen---- 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) 

6081 377 
13-04-1822 

Pieters J. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en 
gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Pieters Jacob te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 

en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6395 457 
13-05-1815 

Pieters Jan de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 
tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 

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

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

6245 399-46 
10-05-1814 

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

6245 399-48+49 

10-05-1814 

Pieters Jan de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6382 40 en 45 
30-03-1814 

Pieters Jan---- Pieters A. en Pieters Jan,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland 
aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij 

is daar als deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2) 

6381 199-A 
26-03-1814 

Pieters Jan Pieters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en 

een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) 

(dossier 8) 

6252 1180-5 

29-07-1814 

Pieters Jan te Metslawier, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester 

van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens 

gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

5982 1752 
13-12-1813 

Pieters Jan vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 

moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 



6252 1179-47 

08-11-1813 

Pieters Jan wegens leverantie aan de barakken , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Militairen,  gemaakt 

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

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

6627 584, 1-2, 11 
30-04-1814 

Pieters Jan wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Pieters Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 

Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6282 737-20 
07-07-1817 

Pieters Jan, Rentenier 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) 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Pieters 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Pieters Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het 

besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Pieters Janke Dirks kind van Pieters Dirk en Jans Aafje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de 

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

ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Pieters Janke Dirks kind van Pieters Dirk en Jans Aafje, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in 
de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3699 A-6 
17-02-1834 

 

Pieters Janke kind van Pieters Dirk en Jans Aafje, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de 
termen van opzending naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen 

worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot 

opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

6627 621+667 
02-05-1814 

Pieters Janke ook Jantje---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de 

verpligting ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van 

Harich zou komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door 
Bosma Meinse Alles en Jong de Meinse Robijns  jaar 1814 (7) 

6628 765 

09-06-1814 

Pieters Jantje---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes Martens 

Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren zeer wel gekend te hebben 
de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met Pieters 

Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen dit 

document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) Schout van Akkrum tevens een 

brief van de Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is 

ondertekend door Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5) 

6013 448, 76/77 
17-07-1816  

Pieters Jantje hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Stavoren enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3) 

6626 514 

12-04-1814 

Pieters Jantje zich thans bevindende te Ackrum aldus geven de Armvoogden van Ackrum met alle eerbied te kennen in een 

brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland en aldaar onderhouden geworden en in het huwelijk zijn geweest 

met Gatzonides Hendrik nu Hendrik is overleden en Jantej te Harich geboren moet zij aldaar worden onderhouden enz. 
jaar 1814 (1) 

6834 8-A 

20-02-1824 

Pieters Jeltje weduwe van Scheeringa Pieter Jantjes te Terhorne betreft de nalatenschap van  Eeuwes Roel in leven 

Schoenmaker te Heerenveen betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. jaar 1824 (4) 

6861 7-A 
10-12-1824 

Pieters Jetse de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de 
grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er 

worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de 

buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens 
Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan 

Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja 

Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de 
Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, 

Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   

enz. enz.  jaar 1824 (10) 

6420 342-A 

06-08-1817 

Pieters Jetske---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van 

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

Cornelis Thomas geloot hebbende 2e klasse maar dat hbij geboren is 24-03-1798 door zijn moeder Pieters Jetske aan ons 
bevestigd en volgens bijgaand Doopextract enz. jaar 1817 (2) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Pieters Jitske---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman 

van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over 
de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 

1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen    jaar 1817 (33) 

6383 67 
02-04-1814 

Pieters Kerst, 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) 

6633  1457 +1458 
19-11-1814 

Pieters Klaas St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke 

waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige 

persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse 
requesten van enz. jaar 1814 (51) 



6631 1144 

23-09-1814 

Pieters Klaas te Berlicum 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) 

6830 18-A blz. 26 
21-01-1824 

Pieters Klaas 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) 

6383 79       
23-04-1814 

Pieters Klaas te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

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

6258 627-13 
21-06-1815 

Pieters Klaas 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) 

6261 897-2 

02-09-1815 

Pieters Kornelis te Minnertsga ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van 

allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van 

voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9) 

6383 78        
23-04-1814 

Pieters Kornelis 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) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

8280  517-11, 50 
19-05-1840 

Pieters L. de weduwe 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) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Pieters Lammert, 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) 

6018 36  

14-01-1817 

Pieters Lammert† ---- Ates Baukje weduwe van wijlen Pieters Lammert en hare kinderen wordt vermeld op een document 

Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 
geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens 

F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Pieters Lieuwe 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) 

3699 A-40 

24-02-1834 

Pieters Lieuwtje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

6258 627-6 

21-06-1815 

Pieters Lijsberd 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Pieters Lodewijk 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Pieters Lodewijk, 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) 

6383 61 

02-04-1814 

Pieters Lodewijk, 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) 

6632 1278 
13-10-1814 

Pieters Luite thans op het Hoogeveen in de Landschappen Drente woonachtig het betreft zijn onderhoud, de Diaconen van 
het Hoogeveen vinden werkelijk dat hij in armorde leeft en zijn vrouw die wegens zwakheid van het gezicht bijna niets 

konde verdienen zij nhebben geen kinderen enz. jaar 1814 (2) 

6631  1180 
23-09-1814 

Pieters Luitje---- Smit Jan Hendriks en Farenhout M.  Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid zich tot ue 
edele te wenden daar zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende uit Noordwolde en 

Beil en er werd door de Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt afgegeven maar dat enz. ook 

aanwezig het document de borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de Buiten Voogden Bouwes Take en 
Meines J. E. enz. jaar 1814 (5) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Pieters M. te Tzum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

namen (132) 

6627 584, 1-2, 

7, 9 
30-04-1814 

Pieters Marten  betaald Huishuur, wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (6) 

6627 584, 1-2, 10, 15 

30-04-1814 

Pieters Marten wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (6) 

6276 1102-10 
18-12-1816 

Pieters Meelis,  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) 

6654  372 blz. 9 

09-08-1816 

Pieters Meeuwes zijn Knecht en zijn Meid, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; 

Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement 
van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen 

door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder 

derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6714 77 
00-00-1823 

Pieters Meinte---- Douwes Mientje  gehuwd met Meinte Pieters echter lange tijd samengeleefd met een andere man en 
alsoo kinderen in onegt verwekt, en zij weer zwanger is en in arme staat verkeert maar door haar brutaliteiten en haar 

praatjes en haar zedeloosheid en kwaadwilligheid zal men deze ontugtige vrouw naar Ommerschans moeten zenden enz. 

enz. jaar 1823 (2) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Pieters Mietje? Joh’s Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten 

van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in 

een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 

1840 enz. jaar 1841 (7) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Pieters Mintje x Wiersma Jan Tjebbes, 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) 

6627 584, 1-2, 9 

30-04-1814 

Pieters Nanne moet betalen wegens het Doodskleed over zijn vrouws Doodskist wordt vermeld in een document genaamd 

Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6252 1179-57 

08-11-1813 

Pieters Nanne te Morra. , wegens intrest op Kapitaal van f. 1000.- , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van 

Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het 

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

6251 1115 

24-11-1814 

Pieters Nolle, Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Oos. 

Terzee enz. jaar 1814 (2) 

6262 946-2 
30-09-1815 

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

jaar 1815 (5) 

5982 1752 

13-12-1813 

Pieters Oepke staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 

1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn 
overgegeven jaar 1813 (12) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Pieters P. te Wetzens 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) 

6028 795 

11-11-1817 

Pieters P. weduwe van Baantjes J. te Harlingen een rekwest aan Z. M. ingediend enz. jaar 1817 (1) 

6252 1174-2 

27-02-1810 

Pieters Paulus de weduwe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe 

Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  

document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6261 896-21 

02-09-1815 

Pieters Pieke Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district 

Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron 

Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 
September 1813)  jaar 1815 (4) (24) 

6261 897-6 

02-09-1815 

Pieters Pieke,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke 

het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten 

over 1811), akte jaar1815 (2) (9) 

6632 1256 

10-10-1814 

Pieters Pieter ---- Breland Joh. H. St. Jacobiparochie hij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384, 

geladen met Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand  op het strand van St.Jjacobi parochie 

was reddeloos geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is 
opgemaakt (hier vermeld)en dat eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A.  

Jaar 1814 (4) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Pieters Pieter---- 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) 

6278 195-9 

20-02-1817 

Pieters Pieter de weduwe, Boerin moet mee betalen omdat zij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot 

den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8254 1/13, 106 

02-01-1840 

Pieters Pieter Everts * 1819 Harlingen. Matroos 3e klas Marine, jaar 1840 

5982 1752 
13-12-1813 

Pieters Pieter vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 

moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6053 967 
28-12-1819 

Pieters Pieter,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met 
Snikkenschip en alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het 

Vriesche gat mis geraakt enz. jaar 1819 (2) 

6261 878-1 

11-08-1815 

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

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



6247 640 

29-06-1814  

Pieters Pieterkje, 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) 

6647  35 
16-01-1816 

Pieters Pietertje weduwe van Roskam Hans Gijsberts---- Nijenhuis W. T. Wiebe Tjeerds) President Burgemeester van de 
Stad Sloten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Diaconen van den 

Dorpe Nijemirdum en de Diaconen van Wijckel voor het onderhoud van. Pieters Pietertje weduwe van Roskam Hans 

Gijsberts enz jaar 1816 (2) 

6245 399-67 
10-05-1814 

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

6028 792 

08-11-1817 

Pieters Pietje weduwe van Haantjes Johannes  zij verzoekt om een pensioen ook al omdat  zij in 1796 door haar 

gehechtheid aan het huis van Oranje (  wegens het niet willen afleggen van de verklaring van eeuwige haat aan het 
Stadhouderschap en het huis van Oranje) enz. enz. jaar 1817 (3) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Pieters Reint te Makkinga,   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) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Pieters Rien staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld 

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Pieters Rinske, 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) 

6383 61 
02-04-1814 

Pieters Rinze 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) 

6626 487  blz. 1  
07-04-1814 

Pieters Rochus de weudwe 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) 

8280 518-2 

20-05-1840 

Pieters Roelof Dooijes te Makkum het betreft een door hem geschreven en ondertekende brief  betreffende  dat hij nu 2 

jaar te wMakkum woonachtig is geweest en behorende aan de Hindelooper Diaconie en door middel van misvermogen 
kan hij geen woning bekomen zonder borgbrief van de Hindeloper gemeente maar dat de diaken geantwoord heeft dat hij 

zig zelf maar redden moest enz. jaar 1840 (5) 

6830 1-C 
14-01-1824 

Pieters Roeltje---- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje 
arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse Gerrits 

Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden 

en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van 

Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5) 

6019 81 blz. 25, 26 

05-02-1817 

Pieters Romke ---- Wijtses Minse  en Pieters Romke Bijzitters van Tietjerksteradeel  en Achtkarspelen, zijn naam komt 

voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , 
Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  

Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude 

Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn 
gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) 

dossier (48) 

6262 952-11 

28-09-1815 

Pieters Romke de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden 

vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  
den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6019 81 blz. 23, 24 

05-02-1817 

Pieters Romke en Wijtzes Minse Bijzitters van Achtkarspelen en Tietjerksteradeel, zijn naam komt voor als ondertekenaar 

van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  
Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  

Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle 

gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de 
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Pieters Romke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6840 36-A blz. 6 

22-04-1824 

Pieters Ruurd de weduwe Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat 

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

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

6242 90 

04-02-1814 

Pieters Ruurd 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) 

6640   539 
14-06-1815 

Pieters S. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en 
de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te 

vertimmeren enz. jaar 1815 (4) 

6418 248-C 1e bat  
10e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

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

informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door 

honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 



6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctie 

26-03-1824 

Pieters Saapke, 375 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) 

6623 122 

06-01-1814 

Pieters Salling,---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis 

dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip 
Hendrik, Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in 

tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) 

voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2) 

6255 265-9 
13-03-1815 

Pieters Sibrand , 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) 

6419 287-C 1e  
Bataillon 

28-06-1817 

Pieters Siebe 614 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) 

6864 5-A 

11-01-1825 

Pieters Sieds  benoemd tot Vrederechter in het kanton Bergum  tevens de vereiste eed afgelegd enz. enz. jaar 1825 (2) 

5983 29 
14-01-1814 

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. jaar 1814 (2) 

5984 110 
31-01-1814 

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) 

6625 429 
28-03-1814 

Pieters Sieds en zoon van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen 
Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche 

Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet 
anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5) 

6865 10-3A 

14-01-1825 

Pieters Sieds Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4) 

6863 1-A 
31-12-1824 

Pieters Sieds is benoemd tot Vrederechter te Bergum, i.p.v. Haersma van W. H. jaar 1824 (2) 

6384 88 

06-06-1814 

Pieters Sieds ondertekend een document met als onderwerp: het vervoer van Haver van Leeuwarden naar Zwolle en dat het 

maar drie dagen tot vier dagen van Leeuwarden naar Zwolle enz. enz.  en dat de kosten oplopen tot acht en twintig duizend 

guldens enz. jaar 1814 (3) 

6624 145 + 177 

31-01-1814 

Pieters Sieds---- Pieters Gerben te Leeuwarden het betreft dat de Majoor Warzen ….?  in dienst van zijne Groote 

Brittanische Majesteit enz. dat het engelse Gouvernement de gemaakte overeenkomst met de Heer Baron Rosen ….? 

Waarbij de Majoor zig heeft verpligt vijf en zeventig duizend gulden te betalen voor een aantal masten en als binnen de 
gestelde termijn niet betaald wordt aan eerstgenoemde namens de firma Pieters Sieds dan enz. jaar 1814 (8) 

6379 105, 107, 120, 

123 

24-01-1814 

Pieters Sieds schrijft en tekend een aantal  brieven aan de Commissaris Generaal van Friesland met als onderwerp: de 

levering van driehonderd lasten Haver naar Zwolle totaal 150 wagens, waarvoor nodig  op de 27e , 28e en 29e  elks 50 

wagens enz. jaar 1814 (5)   

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Pieters Sieds te Bergum ,  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) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Pieters Sieds te Bergum,  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) 

6865 10-1A 

14-01-1825 

Pieters Sieds te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractementen over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4) 

6389 3 

29-10-1814 

Pieters Sieds, Koopman te Leeuwarden dat hij door Elzinga Johannes van beroep Slager te Leeuwarden gedagvaard is voor 

den Vrederegter wegens betaling van enz. jaar 1814 (1) 

6296 265 

15-03-1820 

Pieters Sierd  ---- 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 

Pieters Sierd 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) 



6254 140- B/10 

17-01-1815 

Pieters Sijbolt hij huurde tot 1801 een Zathe tussen Cammingaburg en het Vliet enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor 

Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de 

Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) dossier (34) 

6254 140-A  
blz.26 en 28 

17-01-1815 

Pieters Sijbout heeft in Huur onder een stadsplaats achter Cambuur die met de daarbij verhuurde landen enz.,   enz. en 
wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der 

Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde 

Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen 
verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. 

enz. , jaar 1815 (4) dossier (60) 

3700 40-A 

09-02-1835 

Pieters Sijke, 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) 

6254 188-5 

23-02-1815 

Pieters Sikke de weduwe, Zij 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) 

6640   559 

20-06-1815 

Pieters Sjauwke---- Bergsma W. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in deze breief 

met verschuldigde eerbied te kennen geven Simons Thomas Dorfps en Armvoogd als mede Melis Gerben en Pieters 

Sjauwke gecommitteerden van Greonterp dat hun dorp thans besprongen wordt door de gereformeerde Predikant van 
Parrega en zulks op order van de Schout van Tjerkwerd enz. jaar 1815 (2) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Pieters Sjerp moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het 

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

enz. jaar 1815 (5) 

6641  587 

06-07-1815 

Pieters Sjeuke---- 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) 

6256 375-7 en 9 
10-03-1815 

Pieters Sjoerd  wegens uitschot wegens het nemen van informatie ten huize van Jetzes Jan en  Ruurds Fedden ingevolge 
enz.,  wegens uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap enz. hij komt voor op de Staat der 

Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in 

Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (4) dossier (20) 

6383 59 

02-04-1814 

Pieters Sjouke 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Pieters Sjoukje, 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) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Pieters Sjouwke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor 

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

enz. enz. jaar 1815 (5) 

6258 627-6 
21-06-1815 

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

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

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

6262 946-4 
30-09-1815 

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

enz. enz. jaar 1815 (5) 

3699 A-40 
24-02-1834 

Pieters Syke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5) 

3698 B-46, 9 

14-03-1832 

Pieters Syke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

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

kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6251 1049 

28-10-1814 

Pieters Sytske, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 

benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6252 1176-20 

06-12-1814 

Pieters Taeke---- Hesling Ids  voor het onderhoud van Pieters Taeke: 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 

6252 1179-67 en 68 

en 69 en 70 

08-11-1813 

Pieters Take (Teeke)  wegens geleverd Bier en uitschot van Lakenwasschen voor de Militairen te Anjum, hij komt voor  op 

de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het 

voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 
jaar 1814 (8) dossier (88) 

6252 1180-5 

29-07-1814 

Pieters Take te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester 

van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens 

gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-48 

08-11-1813 

Pieters Take wegens leverantie van Vleesch aan de barakken te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor 

Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

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

6636  188 

19-02-1815 

Pieters Teeke staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega 

en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. 
M. Jaar 1815 (4) 

6252 1179-20 

08-11-1813 

Pieters Teeke te Anjum wegens geleverd Bier en andere diensten te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire 

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

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



6252 1179-36 en 37 

08-11-1813 

Pieters Teeke wegens Cuserne schoonmaken en leveren van bier aan de militairen te Anjum, hij komt voor  op de 

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

voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 

jaar 1814 (8) dossier (88) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Pieters Tjalling, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

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

ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6636  148 

7e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Pieters Tjasse de knecht van Hendrik Hendriks 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) 

6661 126 blz. 5 

26-02-1817 

Pieters Tjeerd de wed. en haar erven 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) 

6258 627-7 
21-06-1815 

Pieters Tjemme 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) 

6026 652 
23-09-1817 

Pieters Tjerk 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) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Pieters Tjerk 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) 

6245 399-52  + 53 en 

55 

10-05-1814 

Pieters Tjietze, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6245 399-44 

10-05-1814 

Pieters Tjitze, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6391 33 en 47 

12-01-1815 

Pieters Trientje  x Putten van der Evert---- Putten van der Petrus Fuselier bij de tweede Compagnie 3e Bataillon Inft. Der 

Land Militie er wordt omdat hij hij reeds lang over zijn tijd is weggebleven zijn Signalement (aanwezig in dit dossier 
waarin o.a. vermeld geboren 05-08-1790  te Groningen , ouders Putten van der Evert en  Pieters Trientje lengte, kleur 

ogen, kleur haar  enz.  ) verstuurd om hem op te sporen om hem Naar zijn Bataillon te dirigeren enz. jaar 1815 (5) 

6303 532-h 
30-08-1823 

Pieters Trijntje---- Graaf de Trijntje Geerts zich ook noemende Trijntje Pieters verder geboorteplaats enz. enz.  zij staat 
vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar Ommerschans enz. jaar 1823 (3) 

6100 1102                              

08-11-1823    

Pieters Trijntje---- Simons Hendrik ,  Commies te Recherge, wegens zijn overlijden (76 jaar  geb. te Franeker  weduwnaar 

van Pieters Trijntje en zoon van Simons Pieter en naam van de moeder niet bekend bij de aangevers) wordt hij 

ingeschreven in het grootboek burgelijke pensioenen enz. jaar 1823 (2) 

6692 274 

Wymbrits. 

28-09-1819 

Pieters Uiltje 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) 

5993 959 

28-11-1814 

Pieters Wiebe de belasting wil zijn meubels te verkopen wegens een schuld, jaar 1814 (1) 

5993 959 
28-11-1814 

Pieters Wiebe wonende te Makkumen staat vermeld in een document met verzoek aan de Gouveneur dat de belasting 
wegens achterstallige betaling de meubelen van hem mag verkopen enz. jaar 1814 (1) 

6246 481, 5 

06-06-1814 

Pieters Wiebren, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  

tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 
1813 (3) dossier (32) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Pieters Wiemer,  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) 

6405 119 

03-03-1816 

Pieters Wiepkien----- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Veldman Pieter Jacobs eenige zoon van 
Veldman Jacob Ypes  en Pieters Wiepkien wonende te Parrega enz. jaar 1816 (1) 

6866 01-02-1825 

7-C 

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

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

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

6242 90 

04-02-1814 

Pieters Wiggert 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) 

6383 78        

23-04-1814 

Pieters Wijke 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) 

6871 22-03-1825 

7-C 

Pieters Wijpkje---- Dijk van Wijbe Jacobs en zijn vader Dijk van Jacob Jacobs, beide arbeiders te Sexbierum en 

beklaagden  de eerstgenoemd is in 1824 al veroordeeld om f. 10 te betalen  of 8 dagen gevangenis enz. maar dat destijds de 

fout bij de beklaagde Pieters Wijpkje  oud 49 jaren en huisvrouw van Dijk van Jacob Jacobs, enz. enz. wegens het niet 
aangeven van haar zoon voor de Militie enz. jaar 1825 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Pieters Willem 348 Amsterdam 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) 

6840 36-A  

blz. 22 
22-04-1824 

Pieters Willem Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende 

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

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

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Pieters Wiltje 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) 

6251 1049 
28-10-1814 

Pieters Witske, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Pieters Wokke---- 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Pieters Wybren 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) 

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Pieters Ymkjen  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 

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

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctie 
26-03-1824 

Pieters Ytje, 316 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) 

8099 684-14 
13-07-1838 

Pieterse Ferdinandus , Kanonnier 1e Bataillon Veldartillerie  * 03-09-1806 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 

verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 

Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der 
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. 

Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6380 2, 15 en 16 

31-01-1814 

Pieterse Siedt (ook Sieds), een document van de Commisaris Generaal der Russische en Pruisische  Legers aan de 

Commisaris Generaal  van Friesland met de mededeling dat enz. enz. wordt betaald voor de door hem geleverde Haver in 

Zwolle als enz. jaar 1814 (5) 

6380 21 

00-02-1814 

Pieterse Siedt (ook Sieds), en G. Pieters  een brief aan de Commisaris Generaal  van Friesland met de mededeling dat de 

kolonne met de wagens Haver welke 31 Januari is vertrokken naar Zwolle van Oudeberkoop zich verscheidene voerlieden 
niet hebben ontzien om nagenoeg  enz. in de haver te Wanneperveen te losschen  en er meerdere onregelmatigheden 

hebben enz. de Voerman Elsinga H.  van deeze stad zijn haver te Suameer afgeladen en teruggekeerd onder voorwendsel 

dat zijn wagen was gebroken enz. ik verzoek dan ook om controleur Boetsma Jan hier naar toe te laten komen enz.  jaar 
1814 (5) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Pietersen  S. P?. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de 

eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6296 31a -7, 8 
30-12-1819 

Pietersen ….? Sergeant Kommandant Afd. Infanterie Detachement Verlofgangers van het 1e Battaillon Veld Artlillerie 
krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald aan de Burgemeester van Leeuwarden  fl.14.70 voor huisvesting en voeding 

van 6 tot 7 september voor 42 Manschappen enz. jaar 1819 (5) 

6424 584 
02-12-1817 

Pietersen F. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Pietersen F. zijn weduwe  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Pietersen Fedderik  386 Hindelopen 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) 

6631  1114 
10e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Pietersen H. de weduiwe wegens leverantie van IJzerwerk onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst 
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Pietersen H. de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18 

8379 793-4 

13-08-1841 

Pietersen H. J.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke 

dienst in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag 
enz. jaar 1841 (3) 



8373 661/18 

07-07-1841 

Pietersen H. J. Hij is leverancier van  Boomolie  voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van 

leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1) 

8373 661/16 

07-07-1841 

Pietersen H. J. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

6240  1091     
10-12-1813 

Pietersen H. R. ---- Sandman J. B. E. Stavoren Onderwerp: jaar 1812, Delibiratie van de Municipalen Raad tot vinding van 
het Deficit in de Gemeente Stavoren enz.  ondertekenaars zijn Jansen Pieter Cornelis, Trip Hendrik, Sandman J. B. E. , 

Jong de Hessel, Hayleman Salling P.  , Pietersen H. R., Scholtse Jan A. en Ruurdsma Anne Foppes, jaar 1813 (24) 

6250 994 
08-10-1814  

Pietersen H. R. hij ondertekend als lid van de Vroedschap der Stad Stavor een document betreffende ---- Wielstra Koert 
Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober 

bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een 

talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter 
is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een 

Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat 

hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814 

6249 

 

857 

02-08-1814 

Pietersen H. R. hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren  een Rekwest aan 

de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van 

de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6) 

6644  827 
04-10-1815 

Pietersen H. R.---- Lootsma J. A., Pietersen H. R. Opzieners der Doopsgezinde gemeente te Stavoren en Meinsma A 
Sollicit.ondertekenen een brief aan Z.M. de Koning enz. betreffende dat zij nog zonder Leraar zitten enz. ook een Staat van 

de bezittingen en inkomsten van de Doopsgezinde Gemeente opgemaakt door Lootsma J. A. en Pietersen H. R. enz. jaar 

1815 (4) 

6249 

 

866 

15-08-1814 

Pietersen H. R. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den heer 

Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen  van het Haven, Vuur en Baken geld te 

Stavoren lopende van den 1e mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4) 

6275 968 
08-11-1816  

Pietersen H. R. Scriba hij ondertekend een brief aan de Gouverneur als één der Voo ez. jaar 1816 (2)gden der Algemeene 
Armestaat van Stavoren en dat de voormalige Voogden en wel op den 13e december 1796 ten behoeve hunne 

administratie hebben genegoteerd een somma van 1000 gulden enz. en dat in de maand december 1814 het oude weeshuis 

is afgebroken 

6089 1155 

11-12-1822 

Pietersen H., ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  

vergelijkend examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal 

van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  
verder worden er genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , 

Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans 

Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 
1822 (10) 

6424 609 

10-12-1817 

Pietersen Harmanus Jacobs 59 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Pietersen Harmanus, 603 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) 

6631  1114 
3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Pietersen Hendr. 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)  

8383 894-5 
09-09-1841 

Pietersen Hermanus J. 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Pietersen Hermanus Jacobus 387 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

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

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6078 95-41 
25-01-1822 

Pietersen Hidde Reiniers te Stavoren , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Stavoren enz. enz. jaar 1822 (3) 

9921 20 

19-10-1882 

Pietersen Homme   Politiebediende te  Roordahuizum 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) 

6407 198- 
1+10-11 

04-05-1816 

Pietersen Jentje Pieters 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) 

9134 970 
13-07-1883 

Pietersen Johannes---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de 
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in 

beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen 

met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen 
Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij 

wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op 

de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. 
Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider 

te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de 

Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12) 



6243 191-21 

06-03-1814 

Pietersen P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Pietersen P. J. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

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

6861 7-A 

10-12-1824 

Pietersen Pieter Jans de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling 

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

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

Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan 
Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja 

Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de 

Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, 
Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   

enz. enz.  jaar 1824 (10) 

5995 71/7 

27-01-1815 

Pietersen Pieter Pieters Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de 

boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij 

hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn 

bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem 

verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36) 

6424 609 

10-12-1817 

Pietersen Pieter Wallis 30 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Pietersen Pieter, 381 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) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Pietersen S. P. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste 

inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6007 10 
05-01-1816 

Pietersen Siebe Pieters---- Blocq van Scheltinga  Daniel de, Schout van de Gemeente Mildam wonende op de Pauwenburg, 
Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Bergh van den Giel Cornelis 

Plaatsvervangend Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Pietersen Siebe Pieters Koopman te 

Heerenveen alle gedomicilieerd ten huize van de weduwe Volkman J. O.  te Heerenveen no. 127 heb ik Born Andries 
Deurwaarder bij de regtbank van eerste aanleg te Heerenveen aldaar wonende op nr. 69 geïnsinueerd aan de heer Semler F. 

(Frederik) Schout van en wonende te Heerenveen als het hoofd van het plaatselijke bestuur enz. belast met het aanschaffen 
van de benodigde localen voor de Regtbank enz. enz. jaar 1816 (4) 

6252 1253 

24-12-1814 

Pwereboom….?  Exercitiemeester, Hij staat op een lijst van betalingenmet te ontvangen bedragen welke uit het fonds der 

onvoorziene uitgaven dienst 1814 enz. enz. jaar 1814 (2) 

6285 1247- 12 
18-12-1817 

Piers Folkert, 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) 

6285 1247- 63 

18-12-1817 

Pieters Willem,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 
Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Perdiek Jan 114 is zijn volgnummer en  Kralingen 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) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Pape Heinrich---- Muller Heinrich Alias Heinrich Pape * 08-04-1796 Berlijn;   hij wordt vermeld als soldaat  op een 
Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 

kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals 

Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8345 70/6, 189 

21-01-1841 

Pied du Jacobus  (wijlen) zijn beroep was Scheepsmeter, 21-01-1841 deel 1 

8345 70/8, 232 

21-01-1841 

Pied du Jacobus  (wijlen) zijn beroep was Scheepsmeter, 21-01-1841 deel 2 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Pater Jan, 463 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier 
met 1521 namen (135) 

6424 607 

11-12-1817 

Pays Pierre * 10-04-1788 Ucele wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met 

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

van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld 

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

6390 78-79,  

85-88 

07-12-1814 

Pasma Hendrik J.---- Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 op Terschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van 

Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te 

mogen worden aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de 
vrijstelling van de Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert 



Tierks, ook een certificaat van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader 

het brood moet winnen ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (2) dossier 

(12) 

6390 78-79,  
85-88 

07-12-1814 

Pieters Doetje---- Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 op Terschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van 
Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te 

mogen worden aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de 

vrijstelling van de Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert 
Tierks, ook een certificaat van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader 

het brood moet winnen ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (12) 

6420 338 

05-08-1817 

Pauwels Joseph 04-03-1790 Wieldrecht 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 juni 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) 

6416  103 

20-03-1817 

Peeters Jan 20-10-1790 Amsterdam wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, 
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand 

Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document 

heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon 

enz. jaar 1817 (3) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Pieters Judocus geb. 16-01-1794 Urseel, 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) 

6423 541G 

25-10-1817 

Pieters Renske---- Jobs Pieter IJsbrands * 18-05-1794 z.v. Jobs IJsbrand Jops en Pieters Renske 24 is zijn volgnummer, hij 

staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland 

Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een 
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is 

verleend enz. jaar 1817 (4) 

6423 541F 
20-10-1817 

Pieters Trijntje---- Boer de Atze Joostes * 24-03-1798 zoon van Boer de Joost en Pieters Trijntje staat vermeld op een 
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één 

jaar vrijstelling is verleend aan boord van de vrouw Grietje   met als kapitein Jensma Jurjen enz. jaar 1817 (4) 

6424 607 

11-12-1817 

Pabst Carel Christiaan * 15-06-1799 Dordrecht  wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van 

Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en 
Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het 

departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of 

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

6854 30-C 

23-09-1824 

Pecker Johannes geb. 16-10-1799 Iseghem,  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 

Paulus Petrus * 13-01-1801 Kortrijk , Fuselier in het Oost Indisch leger kavallerie  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 Generaal Chasse in 1837  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) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Peuter de Peter * 11-02-1802 Westerloo;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met 
briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, 

voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een 

kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Pfunder Hendrik, Sergeant Korps Mariniers * 03-02-1803 Steenbergen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 

Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, 

Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

6623 43 

07-08-1813 

Palma IJnze Sijbes, 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) 

8379 814-13 

18-08-1841 

Petit Johan Louis te Leeuwarden * 22-02-1814 Leeuwarden---- Achttien Jeen Jans te Twijzel * 03-08-1804 

Surhuisterveen, Barteling Pieter Arnoldus te Harlingen * 11-03-1797, Petit Johan Louis te Leeuwarden * 22-02-1814 

Leeuwarden, ze komen voor in een dossier op een Staat van Instructie van requesten om plaatsing als commies, met 
vermelding beroep, gehuwd, aantal kindern en nog 3 kolommen met opmerkingen en van elk  een handgeschreven brief 

met zijn handtekening jaar 1841 (19) 

8033  1276-13 
27-06-1838  

Philipsen Gerardus , Korporaal 5e afd. Infanterie * 08-09-1814 Breda,  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) 

8199 725-24 

17-07-1839 

Peer van Jan *04-01-1816 Etten staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die 

daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke 
vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 

(5) 



8309 1103-17 

07-11-1840 

Piek Theodorus * 12-04-1817 Lith wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie 

zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer 

kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van 

Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf 
veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

8345 79-32 

25-01-1841 

Paree Adriaan, Fuselier 8e Afdeeling Infanterie * 04-08-1817 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, 
Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Pietersen Carel * Wezel in Pruissen 03-04-1818, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, 

lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige 
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

8224 1224-20 

02-12-1839 

Petri Cornelis---- Petri Johannes Jacobus * 10-10-1819 zoon van Petri Cornelis en Wera Theresia staat vermeld op een 

documet Nationale Militie Provincie Utrecht ligting 1839 een Algemeene Signalemants-Staat der nalatige Dienstpligtigen 

welke moeten worden opgespoord een lijst met 9 kolommen met zijn Signalement zoals kleur haar, geboorteplaats enz. 
jaar 1839 (6) 

8224 1224-20 

02-12-1839 

Petri Johannes Jacobus * 10-10-1819 zoon van Petri Cornelis en Wera Theresia staat vermeld op een documet Nationale 

Militie Provincie Utrecht ligting 1839 een Algemeene Signalemants-Staat der nalatige Dienstpligtigen welke moeten 

worden opgespoord een lijst met 9 kolommen met zijn Signalement zoals kleur haar, geboorteplaats enz. jaar 1839 (6) 

6092 194 

05-03-1823 

Pas E., Veearts te Hallum  een missieven van 3 december 1821 teruggezonden, betreffende zijn declaratie dat hij in oktober 

1820 naar St. Jacobaparochie is afgereist tot onderzoek van ene aldaar ontstane ziekte onder de paarden enz. enz. jaar 1823 

(1) 

6868 23-02-1825 

4-A 

Pestziekte---- 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) 

6868 23-02-1825 

4-A 

Pestziekte---- 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) 

8375 716-3_1C 

22-07-1841 

Panbakker Baukje 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging 

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

8014 866, 227 

21-07-1837 

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 21-07-1837 

8009 744, 227 

25-07-1837 

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 25-07-1837 

8018 227 
21-09-1837 

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 21-09-1837 

8132 264/25 

03-01-1838 

Panger Jelle Hendriks Zeeman, 03-01-1838 

8074 202/11, 272 
27-02-1838 

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 27-02-1838 

8210 962/2, 34  

18-08-1839 

Pied du J. Gaastmeer Scheepsmeter Vier Gebroeders18-08-1839 

8264 187/2, 22  
22-02-1840 

Pieper H. Kapitein van de op 29-10-1839 te Ameland gestrande  schip de Maria Louisa (Ameland) , jaar 1840 

8266 21708, 21 

02-03-1840 

Pieper H. van  Denemarken Kapitein van de op 29-10-1839 te Amelandgestrande  schip de Maria Louisa, jaar 1840 

8222 1186/2, 21 
20-11-1839 

Pieper Hans,  van  Denemarken Kapitein van de op 29-10-1839 te Ameland gestrande  schip de Maria Louisa, jaar 1839 

8294 783/23, 268 

06-08-1840 

Pied du Jacobus  zijn beroep is Scheepsmeter, 13-03-1840 

8343 49/4, 254 

15-01-1841 

Pied du Jacobus  zijn beroep is Scheepsmeter, 15-01-1841 

8346 106/3, 142 

01-02-1841 

Pied du J. te  Leeuwarden van beroep Scheepsmeter, 01-02-1841 

8351 203/9, 189 
27-02-1841 

Pied du J. te  Leeuwarden van beroep Scheepsmeter 27-02-1841 (15)   

8383 878-3 

06-091841 

Pater H. Kalanderloon door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  voor 

de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

9187 1178 
13-08-1918 

Paulusma Meindert * 2 augustus 1879 Drachten Veldwachter te Smallingerland, jaar 1918  (3) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Paulus Spek Arend Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 

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

3701 39-C 

08-02-1839 

Paulus Spek Derk Arends, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 

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

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 



3701 39-D 

09-02-1842 

Paulus Spek Arend Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 

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

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

6244 302   
25-03-1814 

Pietersen H. R. Hij ondertekend een aantal documenten van 20-09-1813 met als onderwerp:  een invordering van het 
bedrag van 7922 fr. 68 c.  genoemd Stavoren en Sneek enz. enz. jaar 1814 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Piebenga Jan 31 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker 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) 

6869 28-02-1825 

8-A 

Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van 

Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van 
Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en 

ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder 

aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. 
en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, 

jaar 1825 (7) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Pais van Joseph Jacob, Fuselier 8de afdeeling infanterie * 08-02-1821 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative 
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij 

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

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, 

Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

6862 18-A 

14-12-1824 

Pied Du, Commies het betreft zijn gedragingen  van 14 juni j.l. op getuigenis van Roelofs Engelbert en desselfs dochter 

Roelofs Vroukje en in tegenwoordigheid van de Commies Puist, hierbij een handgeschreven brief met de verklaringen met 
de handtekening van  Roelofs Engelbert en een kruisje van zijn dochter, jaar 1824 (7) 

6004 833 

04-10-1815 

Paauw Jan onderwijzer te Franeker heeft op 4 september zijn dienst aanvaard jaar 1815 (1) 

6247 604 
11-07 -1814  

Peeting Jan  zal ontvangen een betaling van fl. 3.19 wegens  schoonmaken en opknappen van de school te Heerenveen jaar 
1814 (1) 

 


