
  

 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

8285 615-2, 12,1 
19-06-1840 

S. &. W. Veen te Sneek 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

S. P. O……..? hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias). 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) 

6632  

 

1235+1251 

+ 1285 

06-10-1814 

s’ Jacob T. B.  Commissaris van het District Rotterdam ondertekend een brief aan de Commissaris van het District Leeuwarden, 

Hoeven Ter …. Directeur van het Instituut op Feijenoord  te Rotterdam het betreft een brief over de armen en de gestichten enz. 

jaar 1814 (6) 

6022 327 
19-05-1817 

Saag van der D. K. en Nagtegaal J. B.  de procuratiehouders van Kapitein Adroen Anne A. schipper op De Twende Sostre  
Onderwerp; aangespoelde balken van het vergane schip jar 1817 (1) 

6870 09-03-1825 

34-1/2/3-C 

Saagsma (Zaagman) Jan Jetzes en Bootsma Claas Cornelis zijn te Sloten ingeschreven , onderwerp een meningsverschil of hij de 

loting van de militie moet doen te Balk of te Sloten enz. jaar 1825 (11) 

6076 880 
13-11-1821 

Saagsma G. S. staat vermeld op een document ontvangen de voorlopige verevene certificaten van betaling aan hem groot f.  220 
enz. jaar 1821 (2) 

6073 619 

01-08-1821 

Saagsma Gosse Sjoerds---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel 

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

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

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

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

Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke 
Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  

van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11) 

6867 09-02-1825 

38-C 

Saagsma Jan Jetzes---- Bootsma Klaas Kornelis en  Saagsma Jan Jetzes beide komen voor op de lijst van gemelde ingeschrevene 

voor de nationale Militie van 1825 in Gaasterland en te Sloten woonachtig maar daar de ouders onderstand genieten wil de 
gemeente Gaasterland enz. jaar 1825 (4) 

6630  1017A, 7 

22-08-1814 

Saakes Hanna 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  1017A, 7 
22-08-1814 

Saakes Jacobjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma 
van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 

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

dossier (22) 

6258 630-35 
17-04-1815 

Saakma ….? Burgemeester wegens arbeidsloon ontvangt hij fl…….enz., Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van 
de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. 

Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om 

heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en 
Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te 

gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. 

enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6830 18-A blz. 11 

21-01-1824 

Saaksma Jetze J. 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) 

6277 30-9 

09-01-1817 

Saakstra Sijbren 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Saar du J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. 
jaar 1841 (8) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Saar van der Frans, Marinier Korps Mariniers * 01-01-1795 Hellevoetsluis,  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) 

6385 142 
06-07-1814 

Saarda I. te Blija hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het 
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6414 27 

15-01-1817 

Sabbe Marcq 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) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Sabel Johannes Frans * 25-04-1802 Domburg, Hussaar in het Oost Indisch legerkavallerie, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 
Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Phenome in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en 

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

6258 630-35 
17-04-1815 

Sacma A. Oud Burgemeester wegens arbeidsloon ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van 
de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. 

Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om 

heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en 
Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te 

gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. 

enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

9181  1923 
01-11-1915 

Sacre Alida Johanna Maria  Josephina gehuwd met VergnesWilhelmus Josephus Maria,  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) 

8201 785/9, 3 
07-05-1839 

Sadler F. Kapitein is met zijn schip de Aquatie op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Hull, staat vermeld op het document de 
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 

1839 (4) dossier (8) 

6251 1125 

21-11-1814 

Sador Jacob van Leer Koopman thans wonende te Heerenveen geeft te kennen dat hij in de gemeente Noordwolde heeft betaald de 

zelfde aanslag  in de rapartitie tot vinding van het te kort enz. jaar 1814 (1) 

6830 18-A blz. 33 

21-01-1824 

Saekles Sipke te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 

06-02-1824 

Sage Le ten Broek H. W. te Noordgouwe, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Sage le ten Broek te Rotterdam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

(11) 

6709 36 deel 2,13  
16-01-1822 

Sage ten  Broek Le H. W. te Haamstede, 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 2,12 

22-01-1818 

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld 

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

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

6671 54, 16 

22-01-1818 

Sage ten Broek Le H. W. te Haamstede Predikant Classis van Zierikzee 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, 8 

22-01-1818 

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede 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, 12 

04-01-1819 

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6709 36 deel 1, 9 

16-01-1822 

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede, 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. 13 

06-02-1824 

Sage ten Broek Le H. W. te Noordgouwe, 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, 8   
16-01-1822 

Sage ten Broek Le J. J. (Dr.) te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 



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

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

(5) dossier (43) 

6671 54 deel 2, 8 
22-01-1818 

Sage ten Broek le J. J. Dr. te Rotterdam Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in 
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

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

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

6683 2 deel 2, 8 
04-01-1819 

Sage ten Broek Le te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

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

3701 1-C  blz. 1 
01-03-1839 

Sagema Aaltje te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 
1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der 

Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3700 6-C 
04-02-1837 

Sagema Aaltje Tjerks, 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-B 

03-02-1836 

Sagema Aaltje Tjerks, 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-C 

04-02-1837 

Sagema Tjerk gerrits, 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-B 

03-02-1836 

Sagema Tjerk Gerrits, 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) 

6409 323-3 

15-08-1816 

Sagemans Bauke---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sagemans Bauke welke tegenwoordig in het Tuchthuis van Leeuwarden gev 

angen zit enz. jaar 1816 (1) 

6016 707 
21-11-1816 

Sagemans Bauke, 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) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Sagius Dirk Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Sergeant 5-2-1837 Overleden te Marabakan , (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6675 199 

07-05-1818 

Saint Vincent Booy  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)   

6675 199 

07-05-1818 

Saintes de Garnier 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)   

6251 1092 

09-11-1814  

Sakeles Saekel Sipkes voor geleverde Turf, 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   

6261 900-4  
04-09-1815 

Sakema Jitze  (F?), hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 

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

6282 737-3 
07-07-1817 

Sakens Durk de weduwe, Boerin te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar 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) 

6254 140-A blz.35 
17-01-1815 

Sakes Dirk 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. 

6636  148 
3e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Sakes Geesje 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) 

6853 9-A 
08-09-1824 

Sakes Hanna---- Drijfhout Jochem Reinderts----Drijfhout Hendrik Willems, Oldschipper te Noordwolde en Drijfhout Jochem 
Reinderts arbeider te Noordwolde,   Drijfhout Willem Reinderts sinds de jaren 1795 afwezig en hun vader Drijfhout Reinder 

Willem en zijn echtgenote  Sakes Hanna betreft het testament en nalatenschap van Drijfhout Reinder Willem overleden 1801per 

testament op 29-07-1800 enz. enz. jaar 1824 (9) 

6630  1017B, 7 

22-08-1814 

Sakes Hanna 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) 

6243 245 

10-03-1814 

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

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6630  1017B, 7 
22-08-1814 

Sakes Jacobjen 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) 



6252 1186-8 

29-11-1814 

Sakes janTjerks Tomas de 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) 

6254 140-B-blz. 20 
17-01-1815 

Sakes Johannes uit een huis en schuur bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te 
weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6654  372 blz. 8 

09-08-1816 

Sakes Klaas zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6254 188-5 

23-02-1815 

Sakes Lammert 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) 

6383 140 

03-05-1814 

Sakes Pietje---- Bagman Daniël en Sakes Pietje echte Leden wonende te Leeuwaarden dat hun eenige zoon Bagman Eltje vallende 

in de termen van de Landmilitie enz. en dat hij onontbeerlijk is voor hen ook al door hun klimmende jaren, hij dus vrijgesteld is 
maar toch wordt opgeroepen, ook aanwezig een Certificaat van waarheid door de burgemeester ondertekent en. jaar 1814 (6) 

6626 487  blz. 15 

07-04-1814 

Sakes Riekje wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het 

jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der 

Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) 
Dossier (24) 

6632  

 
  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Sakes Sijbren 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) 

6028 810 
13-11-1817 

Sakes Tjepke Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  
met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6383 79       

23-04-1814 

Sakes Wiebren te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

3698 A-8 

10-10-1828 

Sakes Wiegertje, 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Saksen Weimaar de prins Kolonel is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende 
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met 

geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6061 546-7  
08-08-1820 

Salaro J.  de weduwe zij ontvangt f. 10.= wegens schoorsteenvegen in diverse maanden voor het Gouvernements gebouw  enz. 
wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland  wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste 

van het Gouvernement jaar 1820 (8) 

8384 920-20 
17-09-1841 

Salie Pieter * Oude Tonge 14-09-1821, 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Salings Auke 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) 

6384 140-141 
22-6-1814 

Salkema Duwe Hendrik wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen 
informatie over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

6709 36 deel 2, 2   

16-01-1822 

Sallet P. R. A. te Purmerend, 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) 

6401 
 

847 
28-10-1815 

Salm Dirk---- Wassenaar v. G. Luitenant  Colonel Commandant  van het 17e Bat. Landstorm arr. Leeuwarden ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad het Overlijden van Mug 

Bendert Arjens Sergeant ende afdanking van Salm Dirk man van de Landstorm onvoltallig is geraakt en dat Wassenaar Pieter 

Christiaans in de plaats van Mug en Smidts Klaas Pieters in de plaats van Salm enz. jaar 1815 (1) 

8201 785/9, 1    07-

05-1839 

Salm en Meyer Jan  de weduwe vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Salmate van 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) 

6838 7-A bijl.1 

Vrouwen 
Huis Arrest 

26-03-1824 

Salms Elisabeth, 206 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijl. 1 

Vrouwen 

Correctie 
26-03-1824 

Salms Elisabeth, 374 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 bijl. 2 

Vrouwen 
Huis Justitie 

Salms Elizabet, 54 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 



26-03-1824 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Salomon Levy 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) 

6624 163 

01-02-1814 

Salomons ….?---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als 

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

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

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

6285 1247- 224 

18-12-1817 

Salomons Anne, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 

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

6242 90 

04-02-1814 

Salomons Gompel 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Salomons Henri staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der 

verenigde regten te Harlingen  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) 

6240  1121 

03-12-1813 

Salomons----- Hoefter C. J.  Controleur Chef van het Octrooi te Harlingen  aan Sminia H. J.  Prefest te enz. enz. Bronkhorst 

Ontvanger Particulier en de 2 commissen Salomons en Schiere zij zijn bij het vertrek van het bestuur de verenigde rechten op hun 

post gebleven , en Hoefter C. J.   nu verslag doen van de weg welke hij is ingeslagen enz. enz. jaar 1813 (3) 

9181 1645 
03-09-1915 

Salomons Izaak,  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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Salomons Izaak, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6382 144 
18-04-1814 

Salomons Lea---- Streelits Salomon geboren te Londen 34 jaar wordt gezocht als Deserteur en is zoon van Streelits Jacob en 
Salomons Lea,  Remplesant voor Couperus (Coupertis?) Oeds Jans  enz. jaar 1814 (3) 

6388 35 -36         

29-09-1814 

Salomons Lea---- Strelitz Salomon dewelke als plaatsvervanger Dijkstra Jetse te Bolsward eerst genoemde wegens slecht liederlijk 

conduities gedrag enz.  en met een briefje van ontslag is weggezonden enz, tevens een uittreksel uit het stamboek waaruit blijkt dat 
hij o.a. zoon is van Strelitz Jacob en Salomons Lea en geboren te London in 1780 enz. totaal 9 kolommen informatie wat hij 

allemaal gedaan heeft enz. jaar 1814 (3) 

5984 110 

31-01-1814 

Salomons Moses---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de 

staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van 
die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon 

verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron 

Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op 
last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses 

Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep 
Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen 

overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15) 

5985 233 

30-03-1814 

Salomons Moses,---- Ruiter de A. & comp. een handgeschreven brief met zijn handtekening ,hij tekent A. F. de Ruiter en zijn 

compagnon Galama Jan tekent ook, ook o.a. een staat van uitgaaf bereffende het in de brief genoemde touwwerk hier worden ook  
genoemd Overdijk Klaas, Wessel van Moses Salomons alle te Harlingen en Kersjes N. J. comm. der speciale Police, jaar 1814 (10) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Salomons Mozes J., 63 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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

6254 140-B-blz. 22 
17-01-1815 

Salomons Nathan uit twee maal een huis aan de Kleine Hoogstraat,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. 

8093       565-6   
13-01-1838 

Salomons Pieter Ludovicus Geb. Winschoten, laatst gewoond hebbende te Appingedam. Fuselier Overleden te Maningnol  13-12-
1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Salomons, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de 

Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

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

5675 28 

12-11-1914 

Salomonson Jacques (Mr.) wonende te Dordrecht verzoekt in een getypte brief door hem ondertekend om met zijn Motorjacht 

“Isola Bella “ te mogen varen in de Friesche wateren enz. jaar 1914 (6) 

6256 313 
29-03-1815 

Salsma Gosse,  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) 

6648 66 blz. 2 
14-02-1816 

Salted A. te Purmerend 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 2,11 
22-01-1818 

Saltet A. te Purmerend Praeses 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) 



6671 54 deel 2 blz. 

2 

22-01-1818 

Saltet A. te Purmerend Predikant Classis van Edam 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, 2 
04-01-1819 

Saltet P. R. A. Predikant te Purmerend tot Lid 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 1, 2 

16-01-1822 

Saltet P. R. A. te Purmerend 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 

Saltet P. R. A. te Purmerend 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 

Saltet P. R. A. te Purmerend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6709 36 deel 2,12   

16-01-1822 

Saltet P. R. A. te Purmerend, 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) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Salveatus Machiel, Ruiter,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter 

verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

6399 804 

26-09-1815 

Salveatus Michael en Postma Minne Hermann worden genoemd in een Duits geschreven document ondertekend te Magdenburg 

den 4sten august 1815  ook genoemd Bostma Jean  en Postma Dime met vermelding van rang en  en welk regiment enz. jaar 1815 
(8) 

3580 00-00-1845 Salverda  ….? en Mulier ….? Zijn ambtenaren en komen door het hele invt. Nummer /dossiers voor enz. jaar 1845 

6395 507 

13-05-1815 

Salverda  S. Lid van de Militieraad van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken enz. jaar 1815  (1) 

3579 00-00-1844 

 

Salverda ….? En Buma ….? Zij komen door heel het dossier voor als ambtenaren. 

6281 484-10 

11-04-1817    

Salverda ….?,  ontvangt betaling wegens geleverd Hout 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) 

4894 2306 

27-06-1899 

Salverda A. J. van beroep Koopman te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit 

dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 
Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij 

enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  

Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met 
Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer 

Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster 

Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

6395 457 

13-05-1815 

Salverda Dirk T. 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 26-A 14 

20-01-1824 

Salverda Fuffridus te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6395 457 
13-05-1815 

Salverda Gerrit W. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 
tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

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

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

6632  
 

  

1239 
29-09-1814 

 

Salverda J. C. P.---- Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout 
van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en 

Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar 

Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de 
Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de 

plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document 

waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  
27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. 

Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de 

school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32) 

6866 25-01-1825 

17-A 

Salverda J. heeft tegoed f. 236-27½ wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij 

nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3) 

6872 05-04-1825 
51-C 

Salverda J. J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad 
Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

8211 991/14 

26-09-1839 

Salverda J. J. te Leewarden van beroep: heeft een Steenbakkerij, komt voor op een staat van requesten om Vrijdom van Accijns op 

de Turf krachtens de wet enz. jaar 1839 (5) 

6401 
 

856 
27-10-1815 

Salverda J. Luitenant Kolonel der Schutterij te Leeuwarden wordt ontslagen op zijn verzoek en wordt vermeld in een brief van de 
Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (2) 



8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Salverda J. 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) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Salverda J. 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) 

8210 966/7 en 

881/14 , 12 

27-08-1839 

Salverda J. S. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Salverda Jacobus Jelle, 206 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) 

9187 1461 

01-10-1918 

Salverda Jan  te Makkum zetter der belastingen , een mededeling van zijn overlijden op 25-09-1918  (2) 

5664 A.5 Bijl. 12 

25-04-1912 

Salverda K. Franeker Schip de Stad Franeker II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8197  687-1 

06-07-1839 

Salverda L. M. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. 

Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de 
algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar 

de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4) 

6383 87      
23-04-1814 

Salverda L. 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) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Salverda Ludolf Reinier te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

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

en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van 

Friesland (86)  

8225  1253-13, 28 

10-12-1839 

Salverda Ludolf Reinier te Opsterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

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

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

Friesland (86) 

8359 377/28, 31  
19-04-1841 

Salverda Ludolf Reinier wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij 
Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten 

der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Salverda Ludolf Reinier 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) 

6865 1-C no. 41 

24-01-1825 

Salverda Ludolf Reinier,---- Haas de Sebold nummerverwisselaar voor Salverda Ludolf Reinier, 8e afd. Infanterie, hij staat 

vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 
171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 

(4) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 25 
06-02-1824 

Salverda M. Griffier der Staen, Secretaris te Provincie Groningen, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt 

vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen 
van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche 

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

6709 36 deel 2, 
lz. 26    

16-01-1822 

Salverda M. te Groningen 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) 

6641  604 

11-07-1815 

Salverda M.---- Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen gezworven hebbende 

verder een door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een bericht kreeg van de 
Armverzorgers van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer  te Burum een in armoede en aan 

Lichaamsgebreken Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen reisen en met een tevens 

een brief van De gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W.  en ter ordonnantie van dezelve de griffier 
Salverda M. enz. jaar 1815 (18) 

9126 680 

07-04-1879 

Salverda N. Pzn. Te Leuwarden------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. 
enz., jaar 1879 (4) 

8211 988-3, 28 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

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

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

1000 namen (132) 



8364 498/10, 14 

21-05-1841 

Salverda Rudolf Reinier staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die 

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

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

5998 326 
06-04-1815 

Salverda S. ---- Buma B. (Bernardus) Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslan dat hij afstand doet van de 
post als provisioneel Burgemeester van Leeuwarden waartoe hij op 28 december 1813 is benoemd met en benevenss de heren 

Buining R., Cats S., Romkes J., en Salverda S. enz. jaar 1815 (1) 

6046  354 

22-05-1819 

Salverda S.  een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2) 

6099 958 

02-10-1823    

Salverda S.  lid de staten, Bruinsma A. Bouwkundige een declaratie wegens het in ogenschouw nemen van de R. K. kerk 

gebouwen in de provincie enz. enz/ jaar 1823 (2) 

6393 135 

01-03-1815 

Salverda S.  Overste bij hem is een aanvraag gedaan door Joha A. Commandant Officier (hij ondertekend het document)   verzogte 

geweren af te zenden enz. jaar 1815 (1) 

6622 2118 

20-12-1813 

Salverda S. (Suffridus) ---- Jongsma Ernestus wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad 

Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. 

(Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3) 

5982 1778, c 

27-12-1813 

Salverda S. (Suffridus) adjunct Maire der Stad Leeuwarden  hij is samen met de Vrederegter van het Canton Leeuwarden 

Wierdsma Theodorus zig begevenn ten huize en kantore van de Ontvanger Richon ….?  Om daar bezit te nemen van alle 

voorhanden zijnde papieren omdat deze ontvanger al lang vordien vertrokken was en het kantoor verlaten enz. jaar 1813 (2) 

6410 345         06-
10-1816 

Salverda S. (Suffridus) bij absentie van de President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Laskewitz Carel gepensioneerd Sergeant is overleden op de 5e dezer enz. 

jaar 1816 (1) 

6669 415-a 
22-10-1817 

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester te Leeuwarden (gaat af 2 januari 1819) staat op een document aan den Gouverneur van 
Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en 

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

met alle steden (21) 

6400 
 

826 
14-10-1815 

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van  Leeuwarden ondertekend een Kwitantie voor ontvangs van acht en vijftig guldens en 
negen stuivers betaald door de Gouverneur van Vriesland aan de Ontvanger Paticulier van het District Leeuwarden voor het fonds 

van verminkte Krijgslieden van het 5e Bataillon Landstorm enz. jaar 1815 (1) 

6626 457 
01-04-1814 

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de 
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Heer van Sijtzama ….? Lieutenant Colonel van het 3e 

regiment Dragonders heeft kennisgeeven dat een bij hem ontvangen Missieve van de Commissaris Generaal voor het Departement 

van Oorlog in dato de 24e  bevorens de Heer Malhouet ….? Gewezen Prefect van het Departement Laisne eerdaags zoude 
arriveren enz. jaar 1814 (2) 

6626 470 

07-04-1814 

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de 

Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Maatschappij te Amsterdam ter inzameling van 

penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. hebben wij een dusdanige commissie daargesteld e Heeren Lens 
Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartna Laurentius D.  enz. jaar 1814 (3) 

6414 43 

26-02-1817 

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van Leeuwarden en Horst ten Joan ter Ord.’tie van derzelve ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6394 282 

11-04-1815 

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van Leeuwarden wordt benoemd in de Militieraad 1e militie district Hoofdplaats Leewarden 

enz  jaar 1815 (2) 

6622 2143 

A t-m D 
31-12-1813 

Salverda S. (Suffridus) ----op heden 30 december 1813 zijn bij koninklijk besluit door Buijing Reinder benoemd als burgemeesters 

van de Stad Leeuwarden , Cats Sible,  Romkes Johannes, Buma Bernardus, Salverda S. (Suffridus) nadat alle voornoemde heeren 
waen gecompareerd enz. enz. jaar 1813 (7) 

6401 

 

870 

11-11-1815 

Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6383 40, 49-A 
27-04-1814 

Salverda S. (Suffridus), Dit document is zijn benoeming tot Luitenant Kolonel der Schutterij van Leeuwarden door de Alg. Secr. 
van Staat Falck A. R. enz. jaar 1814 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Salverda S. (Suffridus), 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) 

6381 78 
07-03-1814 

Salverda S. (Suffridus)----Scheurhof Gerrit er wordt medegedeeld door de Burgemeester Salverda S. (Suffridus) van Leeuwarden 
aan de Leden van de Militaire Raad dat hij in het Huis van Correctie is gedetineerd enz. jaar 1814 (1) 

5986 245, 1 

04-04-1814 

Salverda S. (Suffridus)----Vitringa Coulon hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de 

Burgemeester van Leeuwarden Salverda S. (Suffridus) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te 
Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 

6055 150 

29-02-1820 

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

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (2) 

6055 150 
29-02-1820 

Salverda S. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6082 453 
03-05-1822 

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

6082 453 

03-05-1822 

Salverda S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6059 425 
15-06-1820 

Salverda S. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2) 

6871 29-03-1825 

16-A 

Salverda S. betaling voor geleverd hout ten dienste van het huis van Reclusie en Tuchtiging over 1824 F. 147.40 enz. jaar 1825 (4) 

6386 118        11-
08-1814 

Salverda S. bij de staf,hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang 
vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2) 

6647  19 

13-01-1816 

Salverda S.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de loting der functies in de gemeenteraad en wel Buijsing R. (Reinder), Salverda S., Wierdsma J. D. en 
Romkes J. enz. jaar 1816 (1) 



6398 700 + 701A 

25-07-1815 

Salverda S.---- Buma B. (Bernardus) Burgemeester der Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld Crop Frans Edzerd Lieutenant bij de Stedelijke Schutterij heeft bij zijn requeste 

betreffende zijn bekoming zijn Demissie in die kwaliteit, ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij in 

Leeuwarden ondertekend door Salverda S de Commandant. enz. jaar 1815 (5) 

6399 751A 

28-08-1815 

Salverda S. Commandant der  Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeldde de  sterkte der dienstdoende Schutterij te Leeuwarden jaar 1815 (5) 

6400 

 

822D 

07-10-1815 

Salverda S. Commandant van de Schutterij der Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken 

waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (6) 

6389 728 E + 729 

16-08-1815 

Salverda S. Commanderend officier der Schutterij te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (7) 

8199 730-21 

18-07-1839 

Salverda S. een bericht dat zijn benoeming tot lid van het Collegie van Gedeputeerde Staten op zijn verzoek mag worden ontslagen 

enz. jaar 1839 (4) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Salverda S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6052 861 

29-11-1819 

Salverda S. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6101 1338 

23-12-1823 

Salverda S. Houtkoper van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden 

Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van 
de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5) 

6868 16-02-1825 

23-A 

Salverda S. lid der Gedeputeerde Staten. Onderwerp: declaratie van reis en verblijfkosten jaar 1825 (1) 

6394 296 
11-04-1815 

Salverda S. Lt. Colonel & Commandant in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat in 
afschudding van het Fransche Juk begon Nederland adem te Scheppen dat de gewezen Keizer der Franschen die Elba ontvlugt voet 

aan land geset heeft enz. jaar 1815 (2) 

6389 21 
04-11-1814 

Salverda S. Lt. Colonel en Commandant der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden schrijft en ondertekend een document dat   
Hulscher ….? Lid der Schutterij van Leeuwarden is sedert 14 dagen uit hoofde der functien van Exercitiemeester bij het 7e 

Bataillon Landstorm ontslagen is en dat zijn uitrusting enz. jaar 1814 (1) 

6389 741 

26-08-1815 

Salverda S. Luitenant  Collonel Commanderende de Stedelijke Schuttedrij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 1815 (1) 

6396 574 + 586  

13-06-1815 

Salverda S. Luitenant  Collonel Commanderende de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden in een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland waar zijn naam onder staat vermeld hij o.a.  een vaandel van de Dames van de Stad Leeuwarden hebben ontvangen aan 

de eene zijde Vaderland en Oranje enz. en de andere zijde De\ Leeuw zijnde het wapen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) 

6398 707 
02-08-1815 

Salverda S. Luitenant  Collonel Commanderende de Stedelijke Schuttedrij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de verzaamelplaats van Grave wordt aangegeven enz. 

jaar 1815 (3) 

6396 598-A 
19-06-1815 

Salverda S. Luitenant  Collonel Commandt der Stedelijke Schutterijen van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3) 

6397 640-B 

01-07-1815 

Salverda S. Luitenant  Colonel Commandant der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken  een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6400 
 

8423        
30-10-1815 

Salverda S. Luitenant Colonel Commandant van de Schutterij der Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
Militaire zaken  jaar 1815 (6) 

6396 556 

06-06-1815 

Salverda S. ondertekend namens de Leden van de Militieraad van het 4e district een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat van 

de eerst genoemde 4 personen in een voorgaande akte de volgende twee Groot de Klaas uit de Gemeente Jorwerd en Turkstra 
Anne Rientses van Bergum aan genomen waren enz. jaar 1815 (2) 

6399 756 

03-09-1815 

Salverda S. ondertekend namens de Militie Raad van het 1e district een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat de President van de Raad Sloterdijck van J. F.  overleden zijnde er zo spoedig als mogelijk een 

enz. jaar 1815 (1) 

6405 131 

14-03-1816 

Salverda S. op voordragt van  den Minister van Binnenlandsche zaken wordt hij benoemd tot plaatsvervanger voor de 

onderscheidene Militieraden enz. jaar 1816 (5) 

6425 26 

03-01-1818 

Salverda S. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie en Wierdsma J. D. Majoor provisioneel Commandant der Stedelijke Schutterij der Stad Leeuwarden 
ondertekend een brief aan de Burgemeester deze Stasd enz. jaar 1818 (3) 

6426 65 

31-01-1818 

Salverda S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat het request van de Heer Hamstra J. F. over zijn designatie als Schutter en de loteling van gewone belasting  
enz. jaar 1817 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Opsterland  

Salverda S. R. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand 

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

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

6397 634 

02-07-1815 

Salverda S. S. Luitenant  Colonel Commanderende de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 115 1) 

6425 42 
27-01-1818 

Salverda S. S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie  dat Geurs Leonardus gepensioneerd Soldaat binnen deze stad is overleden op 23e dezer enz. jaar 1818 (1) 

6425 43A 

06-01-1818 

Salverda S. S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat de fluiten en pijpenkasten herkomstig van deze stad  door de experts afgekeurd  zijn enz. jaar 1818 (1) 

6083 559 

10-06-1822 

Salverda S.---- Schadee  M. de nieuw benoemde ontvanger  Onderwerp: overdracht van het kantoor te Heerenveen met een 

specificatie van de aanwezige gelden en Documenten, door het lid van et College van Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland 

Salverda S.  jaar 1822 (5) 

6395 505 
21-05-1815 

Salverda S. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met 
vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6622 2048 

04-12-1813 

Salverda S. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis 

van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, 
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 



6871 28-03-1825 

11-A/3 

Salverda S. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van 

geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4) 

6399 768 

05-09-1815 

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) 

6067 

 

163 

23-02-1821 

Salverda S. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie ten gunste van 

hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6052 820 

17-11-1819 

Salverda Suffridus en Wendt de Leonardus onderwerp; inschrijving benoeming Lid der Gedeputeerde staten jaar 1819 (1) 

6866 30-01-1825 
17-1-A 

Salverda Suffridus Lid van de Gedeputeerde Staten der Provincie Vriesland ten huize van de Heer Directeur der registratie te 
Leeuwarden enz. enz. voor de Magazijnmeester Controleur van het Zegel Huijser Johannes Jacobus die een lijst met en onze 

overstaan doen tellen enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (5) 

6678 335 
00-00-1818 

Salverda Suffridus staat op een Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

6646  957 lijst 1 

20-12-1815 

Salverda Suffridus 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 Bestuurslid of Lid van 

de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 2 

20-12-1815 

Salverda Suffridus 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 Bestuurslid of Lid van 

de Raad te Leeuwarden en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6838 7-A bijl. 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Salverda Teije, 51 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) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Salverda Teye geb. Harlingen Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis 

is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 

1824  (6) 

6838 7-A bijl.1 
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Salverda Teye, 79 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van 

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

6395 457 

13-05-1815 

Salverda Wijbe P. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 
Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding 

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

6052 834 
23-11-1819 

Salverda,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2) 

6049 569 

12-08-1819 

Salverda, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (3) 

6401 
 

846 
26-10-1815 

Salverda….?---- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn 
naam onder staat dat zijn zoon  Kant  de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands Johannes zoon 

van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer Salverda….? 

Collonel der Stedelijke Schutterij alhier  en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het bevel van de 
Kapitein Kruseman ….?  enz. jar 1815  (2) 

8376 

 

743/7 

29-07-1841 

Salvette Victor chef van het Handelshuis Salvetten Harmsen en Co. Te Alikanten hij is aangesteld als Nederlands Consul voor de 

Provincie’ s Valencia en Murcia in het koninkrijk Spanje jaar 1841 (1) 

6028 810 
13-11-1817 

Salviator Ate 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 

Salviaturs Ate, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Salviatus B. 44 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Salviatzes Ate 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  304 

5995 37 

14-01-1815 

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

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

1815  (12) 

9921 11 
30-10-1882 

Sambrink L. Molkwerum Politiebeambte  Hemelumer  Oldeferd 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) 

9182 734 

27-04-1916 

Sambrink S. Lod. Te Noordwijk, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

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

3700 6-A 

09-02-1835 

Samel Feikje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Samel Feikje Klazes, 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 

Samel Pietje dochter van Samel Feikje Klazes, 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-A 
09-02-1835 

Samel Pietje kind van Samel Feikje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1835 (7) 

8214  1035/9 

09-10-1839 

Samel Teunis Kl.---- Zondervan Kornelis K. en Samel Teunis Kl. Het betreft de oninbaarheid van de twee posten op de Personele 

Belastingen door den gewezen Deurwaarder Groot de A. die heeft gefungeerd in de dienst van 1837 en 1838 enz. jaar 1839 (3) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Sammels Thomas Theodorus * Amsterdam 17-11-1806, 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) 

6253 28 blz.4 
04-01-1815 

Samplonius Harmen, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 
gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 

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

8308 1074-9 
29-10-1840 

Samplonius J. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 

Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Samplonius J. G. te Scherpenzeel 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) 

6021 264 
22-04-1817 

Samplonius Johannes Rommerts wonende te Lemmer huis no. 25 een verzoek van de ontvanger der belastingen Velde van der J. 
om het huis van eerstgenooemde bij executie te verkopen voor de verschuldigde lasten ten bedrage van f. 15-9-7 die nog steeds 

niet aan de Deurwaarder Executant Sterkenburg J. J. enz.  door de heer Notaris Witteveen A. te Lemmer enz. jaar 1817 (4) 

6419 287-D 
17-07-1817 

Samplonius Remmert B. 11 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat 
van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. 

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

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

8381 844/9 
26-08-1841 

Samplonius Rommert Barteles ------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is 
op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. 

wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een 

hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te 
Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje 

jaar 1841 (een dossier  12) 

8217 1083/ 
no.49  

22-10-1839 

Samplonius Tiede S. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1244 

06-12-1839 

Samplonius Tijde S. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet 

met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 
1839 (3) 

6645  896 

08-11-1815 

Samson B. S. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd 
enz. jaar 1815 (4) 

5985 230 

28-03-1814 

Samson Wijnberg J. á Amsterdam. Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden door 

den Prins gerecurreerd enz. jaar 1814 ( 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 12 

Samuel ….? 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 (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in 
Vriesland (47) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Samuels Johannes,  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) 

6397 694 

29-07-1815 

Sanaz de la, Majoor van de Artillerie  is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende 

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

geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

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

benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 
06-02-1824 

Sandberg A. H. te Doesburg, 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. 25 

06-02-1824 

Sandberg A. Lid der Gedeputeerde Staten van Overijssel, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een 
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President 

en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den 

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

6709 36 deel 2, blz. 

26    

16-01-1822 

Sandberg A. te Overijssel 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. 15 

06-02-1824 

Sandbrink J. G. H. aan de Vuursche, 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. 8 

06-02-1824 

Sandbrink J. G. H. te aan de Vuursche, 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 

8341 5/1 

04-01-1841 

Sandbrink Louis Simons,  Dossier betreft gevangenneming van diefstal verdachte  Louis Simons Sandbrink, Jan de Boer en 

Sjoukje de Boer in onecht levende met een zekere Jan de Boer een kind van 5 jaar verlaten , een zekere Harmen Hendriks 

Steneker, Veenwerker begaan met het kind heeft zig voorlopig belast met de verzorging van het kind , jaar 1841 (7) 

9181 1751 

06-10-1915 

Sande van de Pieter,  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) 

6673 118 + 71 
00-00-1818 

Sande van der  B. W. Doctor te Meppel Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818 

3701 41-C      

11-02-1839 

Sande van der Janke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (9) 

6397 694 
29-07-1815 

Sande van der Luitenant Kolonel van het Batt. van Linie No. 1  is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij 
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van 

Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6680 418 blz. 5 
07-10-1818  

Sande vande J. W. te Meppel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 
in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

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

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

8131 1281-9 

27-12-1838 

Sanden van der Johannes Matheus , Flankeur 9e afdeeling Infanterie * 1806 (32 jaar in 1838) Dordrecht,  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) 

8356 315-12 
31-03-1841 

Sanden van W. gewezen Commies van de 2e klasse bij de Belastingen te Oosterwolde het betreft dat hij een request heeft 
ingediend wegens verzoek om pensioen enz. jaar 1841 (5) 

6013 399 

08-07-1816 

Sanderink (oude) Gerrit Jan geb.Weerselo, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  

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

6833 38-D deel 1 
Blz. 9 

06-02-1824 

Sanders ….? te Zalk, 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 

6417 211 

15-05-1817 

Sanders Christoffel 33 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Sanders Christoffel, 940 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) 

8309  1094-15 

04-11-1840 

Sanders Frans * 1809 te Leeuwarden, thans dienende bij het Regiment Dragonders No. 5 te groningen als Brigadier sedert de jare 

1826 schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland waarin hij verzoekt: de liefde tot mijnen grijzen en in 
Leeuwarden zeer wel bekenden vader enz. jaar 1840 (5) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Sanders Harmen van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor 
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt 

involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Sanders Harmen van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor 
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt 

involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

6036 479 
07-07-1818 

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

1818 (3) 

9183 756 

03-05-1916 

Sanders Joseph Izaak,  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) 

9180 642 

07-04-1915 

Sanders Joseph Izaak, 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) 

8224 1229-3 
02-12-1839 

Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J.,  R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze brief is geschreven en 
ondertekend door Simons J. aartspriester dez schrijft dat de Kapelaan Sanders  vroeger bij de pastoor Vlaming J.  R. K. Pastoor te 

Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. aar 1839 (2) 

9186 244 

05-03-1918 

Sanders Salomon, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 20 

06-02-1824 

Sanders T. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

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



6709 36 deel 1 

blz. 14 

16-01-1822 

Sanders T. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

21 
16-01-1822 

Sanders T. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Sanders 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) 

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Sanders W. te Vollenhooven Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 

met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 

06-02-1824 

Sanders W. te Vollenhove, 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. 

18 
16-01-1822 

Sanders W. te Vollenhove, 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. 16 

22-01-1818 

Sanders W. te Vollenhoven Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een 

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

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

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Sanders W. te Vollenhoven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

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

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

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Sanders W. te Vollenhoven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6097 764 +765 + 

789 + 806-

808 + 810 
13-08-1823 

Sandersen (Sonderson) Hans Christiaan komende van Bergen in Noorwegen beladen met Klip Visch met als bestemming Vigere 

in Portugaal met als Kapitein op de Loven van Sunderberg gestrand te Ameland op den 10e augustus enz., tevens een brief 

ondertekend door Sandersen Hans C.  met betrekking de verkoop van de geborgen goederen uit zijn schip, ook Reichard J. H. van 
beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de aarde te begraven 

enz. jaar 1823 (10)   

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Sandhuisen J. G. te Sint Anna Parochie hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst 

gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die 
krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Sandhuisen Joh. Geert te St. Anna Parochie hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden 

Controle Leeuwarden jaar 1825 (3) 

6000 581 
17-06-1815 

Sandhuizen  Johannes Geerts---- Kuur de Klaas Pieks heeft voor zijn post als Deurwaarder bedankt en in zijn plaats aangesteld 
Sandhuizen  Johannes Geerts wonende te St. Anna Parochie  jaar 1815 (1) 

8364 498/10, 7 

21-05-1841 

Sandhuizen Joh’s G. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna Parochie 

die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6860 33-A 

30-11-1824 

Sandhuizen Johannes G., Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7) 

6245 399-52  + 53 
en 55 

10-05-1814 

Sandijk P. G. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 
1812 (3) 

6257 410-5 

28-04-1815 

Sandijk Pieter 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) 

6240  1091     
10-12-1813 

Sandman J. B. E. ---- 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) 

6626 487  blz. 7 
07-04-1814 

Sandman Pieter Douwes 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 5 
22-01-1818 

Sandoz E. Mr. te Delft Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van Secundi 

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 4 
22-01-1818 

Sandoz E. Mr. te Delft Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 



is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van enz. 

jaar 1818 (5) dossier (24) 

5666  6 

00-00-1897 

Sandstra  Douwe S. en Knossen Pier L. te Oosterend maken in een folder bekend dat  zij met 20 Juli een in de vaart wenschen te 

brengen de nieuwe schroefstoomboot de “Onderneming” langs vele tussenstops van Oosterend naar Leeuwarden en Oosterend 
Sneek enz. ook vermeld met de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1897 (3) 

6275 1029 

20-11-1816  

Sandstra Aroué aan hem is een voorstel gedaan door de Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren Ondewerp: de 

armen enz. jaar 1816 (1) 

6395 511 
25-05-1815 

Sandstra Bartele Oedzes---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sandstra Bartele Oedzes die benomd was tot Korporaal  maar 

deze heeft geweigerd deze functie enz. jaar 1815 (1) 

6626 487  blz. 10 

07-04-1814 

Sandstra Bauke 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) 

5673 

 

109, 1- 8 

05-02-1900    

Sandstra D. S. , te Oosterend, de Onderneming III , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd 

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

5664 37, 6 

01-04-1910 

Sandstra D. te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6261 900-3 
04-09-1815 

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

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

5666 11 
30-09-1897 

Sandstra Douwe Oosterend  Dienst Oosterend-Sneek-Leeuwarden    Schip de Onderneming, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1897 

5664 50 

17-09-1903 

Sandstra Douwe Oosterend Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5666 7 
22-07-1897 

Sandstra Douwe S. Oosterend In werking stellen  dienst Oosterend-Sneek-Leeuwarden    Schip de Onderneming, Dossier met 
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 

publicaties jaar 1897 

5664 274-a, 18 

28-02 -1918 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 A.6 Bijl.18 

27-04-1911 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.9 Bijl. 18 

25-04-1912 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 14 

17-04-1913 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 17 

10-05-1900 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 27, 5 

16-04-1914 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 29 
16-04-1903 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 162, 18 

27-02-1917 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5663 33 
20-04-1899 

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

6100 1215-1v 

29-11-1823 

Sandstra Durk Joukes , Huisman te Hempens,   Door het overlijden van Hommes Jan en Terpstra Pieter Klazes zijn de plaatsen als 

zetter in het Ontvang Jelsum en Huizum vacant geworden  wordt hij te Huizum voorgedragen enz. . jaar 1823 (2) (dossier alle 

plaatsen met zetters in Friesland 48 

6872 30-03-1825 

7-A 

Sandstra J. F. (ook Zandstra) onderwerp; dat hij bekeurde een toegekende restitutie die bij transactie gestipuleerde boete niet had 

geelameerd enz. jaar 1825 (6) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Sandstra Jacob de weduwe staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die 

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

6016 707 

21-11-1816 

Sandstra Jacob T. , 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) 

6626 487  blz. 2  

07-04-1814 

Sandstra Jakob 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Sandstra Jan Louwes  479 Wolvega 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) 

5664 162,18 

27-02-1917 

Sandstra Jetze Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 18 
28-02-1918 

Sandstra Jetze te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6624 162 

31-01-1814 

Sandstra Pier Jeltes---- Wijnalda Gerrit Tjallings hij is benoemd als lid van den Vroedschap der Stad Bolsward maar dat deze niet 

verder wordt genoemd Sandstra Pier Jeltes enz. jaar 1814 (3) 

8210 966/7 en 
881/14,4>> 

27-08-1839 

Sandstra R. G. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

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

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



6840 36-A  

blz. 45 

22-04-1824 

Sandstra Sjuk Schoenmaker 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) 

8374 693/2 

15-07-1841 

Sandt van Nooten C.  Ontvanger der registratie te Deventer geeft te kennen dat zijn zoon,  Sandt van Nooten W. A. als Ontvanger 

der registratie te Coevorden naar Harlingen enz. enz. jaar 1841 (4) 

8379 799-1 

14-08-1841 

Sandt van Nooten Cornelis ontvanger der registratie te Deventer, onderwerp;  betreft een notarieele akte verleden op 20 juli 1841 

voor de notaris Houck M. E. te Deventer met als onderwerp een borgtocht van fl. 1800 enz. enz. jaar 1841 (4) 

8374 693/2 

15-07-1841 

Sandt van Nooten W. A. Sandt van Nooten C.  Ontvanger der registratie te Deventer geeft te kennen dat zijn zoon,  Sandt van 

Nooten W. A. als Ontvanger der registratie te Coevorden naar Harlingen enz. enz. jaar 1841 (4) 

8379 799-1 

14-08-1841 

Sandt van Nooten W. A.------ Sandt van Nooten Cornelis ontvanger der registratie te Deventer, onderwerp;  betreft een notarieele 

akte verleden op 20 juli 1841 voor de notaris Houck M. E. te Deventer met als onderwerp een borgtocht van fl. 1800 enz. enz. jaar 
1841 (3) 

5990 610 

03-08-1814 

Sandt van Nooten W. tot Vendumeester is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk besluit enz. 

jaar 1814 (4) 

8379 799-1 

14-08-1841 

Sandt van Nooten Willem Antoni ontvanger te Harlingen ----- Sandt van Nooten Cornelis ontvanger der registratie te Deventer, 

onderwerp;  betreft een notarieele akte verleden op 20 juli 1841 voor de notaris Houck M. E. te Deventer met als onderwerp een 

borgtocht van fl. 1800 enz. enz. jaar 1841 (3) 

6646  960 
14-12-1815 

Sandt van Nooten Willem---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde 
eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot 

de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende 

beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer 
Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga 

Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, 

Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12) 

6628 734 

19-05-1814 

Sandt van Nooten Willem---- Roorda Jacob, Wildtschut Jelle en Sandt van Nooten Willem  geven met verschuldigde eerbied te 

kennen in een brief door hen ondertekend gericht aan de Gouverneur van Vriesland dat zij wonende te Harlingen  en in qualiteit als 

bewindhebberen van ’t Huijs en Hof Roma  aldaar gelegen en in 1634 door eenige particulieren is opgericht een Beurs genaamd de 
Schippers, Kooplieden en Bootsgezellen Buidel enz. in anno 1643 is door de Bewindhebberen aangelegd het Huis en Hof Roma 

zoo tot het houden van vergaderingen als tot een Herberg en Logement in den jare 1664 wierd die inschrijving enz. jaar 1814 (6) 

6042 71 

29-01-1819 

Sandt van Noten Wm. ,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot 

toestemming tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn 
financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan 

de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat 

letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 
tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits 

Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6) 

6384 70, 81 

06-06-1814 

Sandung Hendrik zoon van Sandung Jan en Geertje ….? Geboren te Oldenzaal oud 31 jaar, Hij staat op een document vermeld als 

Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (3) 

6384 70, 81 

06-06-1814 

Sandung Jan---- Sandung Hendrik zoon van Sandung Jan en Geertje ….? Geboren te Oldenzaal oud 31 jaar, Hij staat op een 

document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (3) 

6382 85 
06-04-1814 

Sandungs Hendrik, heeft te Lemmer getrokken het lotingsnummer 213  de President Burgemeester deeld mede aan de 
Commissarissen Generaal van Vriesland dat voornoemde onlangs uit zijn gemeente is vertrokken naar Oosterend volgens 

ingewonnen berigt van Wissings Kornelis bij wien hij als knecht gediend heeft enz. jaar 1814 (1) 

6401 
 

859-1+3 
10-10-1815 

Sanes K. W. staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een 
Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor 

het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 

10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)  

5662 101 
01-04-1881 

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 228 

21-04-1881 

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881 

5662 26 
03-06-1880 

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 

01-04-1885 

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

5662 38 

27-04-1882 

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5665 23-06-1881  
akte  

246 t/m 250 

Sanger Jan Taekes---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes, Meer van 
der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,  Stoombootdienst  

Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”,  maken bekend in een      advertentie (1 stuks aanwezig in 

het dossier en 1 aanplakbiljet)  tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de 
route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7) 

5662 16 

26-04-1883 

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883 

5662 17 

00-00-1883 

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 23 

00-00-1885 

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 7 

08-04-1882 

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 



8093       565-6   

13-01-1838 

Sangerhausen Cornelis Wilhelmus Geb. Wormer, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal Overleden te Bambang  13-

9-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

9414 58, 59 

23-03-1921 

Sangers  W. te Sint Jacobiparochie (Dorp) , Veen van der D.  te Sint Jacobiparochie en Visser H. te  Sint Annaparochie (Dorp) en 

Koopmans S. te Oudebildtzijl  alle vier Veldwachters aan hen is ontheffing verleend van artikel 4 om voor de Landbouwstelling te  
enz. jaar 1921 (2) 

3600 13 

20-06-1878 

Sangers J. Bolsward Schip de  Eendracht,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor 

goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam 

van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22) 

 5672 42 

04-03-1891 

Sangers J. Bolsward Schip de Friesland Vaste beurtveer Sneek op Bolsward , er zijn klachten over hem en zijn compagnons 

3594 Map 34 

00-00-1868 

Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan voornoemde verleende concessie voor eene 

stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46) 

5662 101 

01-04-1881 

Sangers J. F. te  Sneek met het Schip de  Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

3600 10 
16-04-1875 

Sangers J. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer 
als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  

aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16 

5662 101 

01-04-1881 

Sangers J. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 16 

26-04-1883 

Sangers J. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 38 

27-04-1882 

Sangers J. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

3600 13 

20-06-1878 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten 

voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de 

naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22) 

5662 101 
01-04-1881 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 16 

26-04-1883 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883 

5662 17 
00-00-1883 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 228 

21-04-1881 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

5662 26 
03-06-1880 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

5662 38 

27-04-1882 

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 101 
01-04-1881 

Sangers J. te Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 38 

27-04-1882 

Sangers J. te Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 16 

26-04-1883 

Sangers J. te Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen 

chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 101 

01-04-1881 

Sangers J. te Workum Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 41 

00-00-1883 

Sangers J. te Workum Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5672 2 

15-11-1880 

Sangers Jan  en  Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de schippers Boer de Gerrit en 

Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die allen ondertekenen van de 
Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen veel schade wordt berrokkend enz. 

enz. jaar 1880 (7) 

5666 15 
24-03-1882 

Sangers Jan  Taekes Bolsward Schipper op de Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

3594 Map103 

1878--1879 

Sangers Jan , Ondernemer wonende te Bolsward, Onderwerp: Middelen van vervoer te water, stukken betreffende de 

Stoombootdienst  Bolsward naar Workum, een Extract uit het resolutie- boek van het collegie van heeren gedeputeerde staten der 

provincie Friesland geadresseerd aan de heren Sangers J., Meer van der Obe beide te Bolsward en Kampen van Lieuwe te Sneek 
en Faber Freerk te Workum, verder aanwezig de dienstregeling dagen en tijden  en een boekje met de reglementen en tarieven voor 

de schroefstoombootdienst tusschen Bolsward en Workum en de tarieven enz. jaar 1878-1879 (22) 

5662 22 
00-00-1883 

Sangers Jan Bolsward Schip de  Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 22 

00-00-1883 

Sangers Jan Bolsward Schip de Burg. van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 28 
01-04-1881 

Sangers Jan F. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5666 15 

00-00-1882 

Sangers Jan Taekes----  Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te Workum 

en Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam brengen in kennis 
dat de voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de Diensregeling en prijzen enz. 

en het hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3)   

5665 25-11-1880  

akte  23 

Sangers Jan Taekes---- Kampen van Lieuwe Sijbrandes te Sneek en Sangers Jan Taekes te Bolsward.Faber Freerk  Freerks te 

Workum, Ondernemers van de Stoombootdienst Sneek-Bolsward, Bolsward-Workum –Workum op Sneek v.v. een aankondiging 
met  de Diestregeling , jaar 1810 (6) 

5662 29 

27-04-1882 

Sangers Jan te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 



9465 Deel 3, 1 

09-06-1859 

Sangers Jan te Bolsward, Trekschuiten en Barges van Bolsward 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. De concessie is door de gemeente Bolsward kort na het jaar 1648 daargesteld 

omdat toen ook het octrooi voor de trekweg is gegeven. En later is er octrooi gegeven 13 maart 1711 datum akte jaar 1859 (8) 

5662 29 

27-04-1882 

Sangers Jan te Sneek et het Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

9182 285/6 

07-02-1916 

Sangers Wiepke St. Jacobiparochie (dorp) Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6245 399-52 

10-05-1814 

Sanhast W. H. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Sanius? Jan te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

8372 636-10 

30-06-1841 

Sannen Johannes Cornelis, Fuselier 1de regiment  infanterie * 17-07-1820 Tilburg,  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) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Sannereth Hend’k 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) 

8381 848/12 

27-08-1841 

Sannes  J. de Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening  beklaagd zich dat hij te hoog is belast  jaar 1841 (dossier 

14) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Sannes Hendrik, 508 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) 

6624 257 

10-02-1814 

Sannes Hijlke Wijbes en Tromp van Age Ages Armvoogden van Woudsend ondertekenen een Request aan de Commissaris over 

het Arrondissement van Sneek betreffende dat zij sinds 7 jaren als Armbezorgers zijn aangesteld en zij als thoen der tijd inkomsten 

genoten ‘Sweeks sesentwintig gulden waarmede zij ookde armen konden bedeelen tot 1812 dit door de Fransen enz. en dat hun 
ook een fons is afgenomen door dien Fransche Dwingeland en dat enz.ier W.  met bijlagen getekend door Olivier W. namens de 

Commissaris en de Schout Sybes S. S. (Sybe Symons) jaar 1814 (8) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Sannes J. te Franeker 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) 

6671 54 deel 2,16 

22-01-1818 

Sannes J. te Noorddijk Gecommitteerde 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) 

6671 54 blz. 20 
22-01-1818 

Sannes J. te Noorddijk Predikant Classis van Groningen 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, 11 

04-01-1819 

Sannes J. te Noorddijk tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 

Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de 

classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, 
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Sannes J. te Noorddijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

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

6709 36 deel 2  blz. 

19 
16-01-1822 

Sannes J. te Noorddijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

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

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Sannes J. te Noordyk, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale 
gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8377 759/15 

04-08-1841 

Sannes Joh. Z te Franeker, ijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg 

naar Harlingen jaar 1841 (2) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 6 

17-07-1839 

Sannes Joh’s te Franeker 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) 

6830 26-A 22 
20-01-1824 

Sannes K. J. Koopman te Franeker, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6866 30-01-1825 

30-B 

Sannes K.----Planetarium te Franeker, De beschrijving van het vernuftig uitgedacht Planetarium van de Heer Eise Eisinga door 

wijlen den Hoogleeraar Swinden van J. H. ten jare 1780 in het licht gegeven was sedert enige tijd niet meer verkrijgbaar enz. en de 
heer Eisinga laat dat herdrukken met toevoeging van drie door zijner vriend de stadsgenoot Sannes K. vervaardigde afbeeldingen 

enz. enz. jaar 1825 (1) 

6297 

 
 

639 

04-12-1820 
 

Sannes K----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet 

naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda 



….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn 

ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2) 

6298 

 
 

48 

18-01-1821 
 

Sannes K----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet 

naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda 
….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn 

ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2) 

6678 337 

00-00-1818 

Sannes Klaas   Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)  

6294 341 

13-04-1819 

Sannes Klaas ….?---- 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) 

6070 424-27       25-

05-1821 

Sannes Klaas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6383 86      
23-04-1814 

Sannes Klaas Joh’s 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) 

6669 415-c 
21-10-1817 

Sannes Klaas Johannes 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 

Sannes Klaas Johannes---- 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) 

6089 1194 blz. 35        
23-12-1822 

Sannes Klaas Johannes te Franeker 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 95-37 

25-01-1822 

Sannes Klaas Johannes te Franeker, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Franeker enz. enz. jaar 1822 (3) 

6100  1215-34 
29-11-1823 

Sannes Klaas Johannes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Franeker in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6385 144 

06-07-1814 

Sannes Klaas W. hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het 

Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6678 355 
00-00-1818 

Sannes Klaas, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, 
enz,, (3) jaar 1818 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 
17-07-1839 

Sannes M. te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Sannes M. te Franeker 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) 

9183 1597 

06-11-1916 

Sannes Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 1787-A 

05-12-1918 

Sannes Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Sannes Sanne, 888 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 

Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, 
zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6633  1396 

09-11-1814 

Sannes W. (Willem) als Predikant,ondertekend het stuk>>> het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over 

de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  

Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Sannes W. (Willem) Ds. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

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

6628  825 blz. H. + 

K 

23-05-1814 

Sannes W. (Willem) Predikant ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal 

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

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

6671 54 deel 2,16 

22-01-1818 

Sanninghe N. N. te Nijehorne Gecommitteerde 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) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Sanpeterro  Pieter, 177 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier 
met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 

Sanpeterro Pieter, 125 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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



26-03-1824 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) 

6645  896 

08-11-1815 

Sanson S. S. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. 
jaar 1815 (4) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Sanstra Gabe A., 192 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) 

6418 248-A  
 9e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Sanstra Jan Louwes * Oude Schoot wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e 

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

enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Sanstra Jan Louwes 183 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

6418 248-E 

3e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Sanstra Jan Louwes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e 

afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen 

welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 
1817 (4) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Sanstra Jan Louwrens 183 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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Sanstra Pier Heidses 521 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) 

8308 1070-8 

451-493 

28-10-1840 

Sanstra R. G. te Wons 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 

06-02-1824 

Santberg J. H. te Doesburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

9182 317 

15-02-1916 

Santema  J. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in 

Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1) 

9183 922 

06-06-1916 

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

Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5) 

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

Santema J. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het 

verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

9187 1114 

07-08-1918 

Santema Lolke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6840 36-A  

blz. 46 
22-04-1824 

Santema P. A.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat 

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

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

6282 737-13 
07-07-1817 

Santema Pier A. te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

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

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

8285 615-2, 22,2 
19-06-1840 

Santen ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 

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

6397 670 
15-06-1815 

Santen 1e Luitenant bij de 3e Divisie L:M:No. 19 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 Wicher 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) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Santen van J. S. te Nijland 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) 

9183 922 

06-06-1916 

Santen van Johannes Abraham Josephus,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) 

6397 670 

15-06-1815 

Santen van, 2e Luitenant in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor 

Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de 
namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 

1815 (5) 



6086 821 

05-09-1822 

Santhuisen J. G.---- Plat Rense Lases wonende onder no. 162 te  Het Bildt hij heeft een achterstallige belasting van fl. 227.= er is 

een dwangbevel gegeven aan de deurwaarder Santhuisen J. G.  maar hij blijft achterstallig en er wordt beslag gelegd op de 

navolgende goederen enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100 1192-20 
26-11-1823 

Santhuizen  Cornelis Geerts en  Jong de Reinder Tietes zij zijn als Schatters  over 1824 te Sint Annaparochie gedesigneerd enz. 
jaar 1823 (1) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Santhuizen A. A. te St. Anna Parochie 16 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de 

Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met 

bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 

8224 1236-9 

04-12-1839 

Santhuizen Arjen Johannes---- Santhuizen Johannes G.eerts van beroep  Rijksschatter van het Slagtvee te St. Anna Parochie dat hij 

dien post reeds 15 jaar heeft waargenomen enz.  wil graag toegevoegd zien als Adjunct Slagtvee Schatter Santhuizen Arjen 

Johannes oud 24 jaar enz. jaar 1839 (8) 

8350 170-14 
18-02-1841 

Santhuizen Arjen Johannes---- Santhuizen Johannes Geerts van beroep Slagtveeschatter te Sint Annaparochie beklaagd zich in een 
brief door hem ondertekend dat hij sedert juli 1825 dus ruim 15 jaren deze post tot genoegen heeft vervuld, Dat zijne hoge jaren en 

afnemende ligchaam sterkte en reeds den ouderdom van 72 jaren en dat zijn zoon Santhuizen Arjen Johannes  zonder vergoeding 
enz. jaar 1841 (7) 

8350 170/14 Santhuizen Arjen Johannes te  Sint Anna Parochie een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (3) 

8356 319-12 

01-04-1841 

Santhuizen Arjen Johannes,  hij is de nieuw benoemde Schatter van het Slagtvee te St. Anna Parochie en hij wordt vermeld op de 

staat van handtekeningen enz. jaar 1841 (5) 

6624 234 
27-01-1814 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) als Schout van de Gemeente St. Anna Parochie schrijft en ondertekend een brief aan  de 
Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij voordraagt Brouwer Gerben Klazen lid van de Raad dezer Gemeente en 

voornaam Erfgezetene alhier om bij Absentie of andere beletselen mij te kunnen vervangen enz. jar 1814 (2) 

6852 21-A 
30-08-1824 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Brander te St. Anna parochie Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van 
bekeuring voor het gebruiken van een beslag kuip  zonder vergunning, jaar 1824 (5) 

6857 24-A 

20-10-1824 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Brander te St. Annaparochie verzoekt als stoker te worden toegelaten enz. jaar 1824  (2) 

6641  588 
28-06-1815 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schoiut van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende ten gevolge van de bedanking van Kuur de Klaas de Veldwagter is deze post vacant en er wordt voorgesteld voor deze 

post Santhuizen Johannes Geert enz. jaar 1815 (1) 

6651  186 

27-04-1816 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Wiersma Wiebe Jacobs Arbeider alhier dat hij geen reden van klagen heeft enz. jaar 1816 (1) 

6395 486 

17-05-1815 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve van het Russische leger geleverd zijn aan  Rozen ….? (Baron) te Groningen maar 

dat er nog steeds niet betaald is enz. jaar 1815 (9) 

6640   555 
20-06-1815 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende dat door het overlijden van Mug B. A. Deurwaarder voormaals IJtigmeester van het Bildt vacant is 

geworden en er wordt voorgedragen Groot de Jelle Herkes enz. jaar 1815 (1) 

6645  865 
02-11-1815 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest  wegens enz. aanwezig waren de eigenaren van de 

Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan Siedses, Vries de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, 

Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte Teunis Klasen zeer lastig door te zeggen dat de Tractementen 
van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses viel\ ook al uit dat zijn zwager Bientse enz. jaar 1815 (2) 

6645  866 

05-11-1815 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier dat Stolte Teunis Klasen bij hem was geweest en mij zeide dat hij destijds 
teveel drank had gehad hij verschoning heeft gevraagd voor de beledigingen enz. jaar 1815 (1) 

6632  

 

1254 

09-10-1814 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van Sint Anna Parochie ondertekend een brief dat de heer Schout van Oenkerk melding 

maakt enz. Tijssen Rienck  Huisman Wonende te Hallum enz. jaar 1814 (1) 

6631  1098 
06-09-1814 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van Sint Jacobi Parochie  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Mug 
Bendert Arjens gewezen Dorpregter  te Sint Jacobi Parochie enz. het betreft de afgifte van  de gereedschappen tot het ytigen van 

enz. jaar 1814 (1) 

6381 94 

10-03-1814 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.)----Butterhoek Reinder Sjoukes en Kooy Pieter Dirks  beide de Fransche magt ontvlugt de 

eerstgemelde gediend als Remplacant en de ander als Consenit hebben zig gemeld bij de schout Santhuizen C. G. (Cornelis G.) van 
St. Anna Parochie om hem te raadplegen  of zij volgens de wet weder moesten dienen  enz. enz. jaar 1814 (1) 

6624 158 

03-02-1814 

Santhuizen C. G. (Cornelis G.)----Kuur de Klaas Pieters hij is aangesteld door de Schout Santhuizen C. G. (Cornelis G.) die dit 

document ook ondertekend, als Veldwagter van de Gemeente  St. Anna Parochie welke voor 1812 heeft gefungeerd als Dorpregter 
en een man activ is in zijn zaken enz. jaar 1814 (1) 

6416 166G 

23-04-1817 

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) 

6871 28-03-1825 

25-A 

Santhuizen C. G. te St. Anna Parochie van beroep Brander aldaar betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal 

opgemaakt 5 januari 1825 wegens bevinding van ondermaat van Binnl. Gedistilleerd boven de 10% enz. jaar 1825 (4) 

6867 15-02-1825 
1-A e.v. 

Santhuizen C. G.,---- Schiere G. J., Santhuizen C. G., Jeneverbranders te Leeuwarden en St. Anna Parochie zijn bekeurd ten zake 
overtreding der wetten Binnlands gedestilleerd en Gemaal enz. jaar 1825 (4) 

6850 34-A  

03-08-1824 

Santhuizen Corn. G. Jeneverbrander te St. Anna parochie  een bekeuring op de wet van binnenland gedistilleerd jaar 1824 (3) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Santhuizen Cornelis Geerts Brander te St. Annaparochie  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der 

gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  

jaar 1824 (4) 

6089 1199 blz. 21  
26-12-1822 

Santhuizen Cornelis Geerts te Sint Anna Parochie, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der 
belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6864 60-C-12 

13-01-1825 

Santhuizen Cornelis Geerts te St. Anna Parochie, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6066 
 

92 + 93 
31-01-1821 

Santhuizen J. G.---- Bruinsma Jan Beerends* van beroep Deurwaarder  die na behoorlijk sommatie op 28-12-1820 en daarop 
gevolgde Renovatie tegen Terpstra Saapke* de Ecploiten enz. enz. aan hare man Binnema Jippe Tjipkes gegeven maar de 



Deurwaarder  gaat met getuigen en wel  de Veldwachter  Tuinman  Jan Taekes* en Santhuizen J. G.*  naar hun huis om beslag te 

leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger der Gemeente Andringa van Arjen 

Lambertus. * ondertekenen dit document  enz. jaar 1820  (12) 

6091 170 
22-02-1823 

Santhuizen J. G.---- Sint Anna en Vrouwenparochie  Sint Jacobi en Vrouwenparochie   Onderwerp: opmaking van een nieuw 
proces verbaal wegens limietscheiding door een Landmeter enz.   tussen genoemde plaatsen  enz.  wordt ook in genoemd 

Santhuizen J. G. op zijn aanwijzing enz. enz.  jaar 1823 (12) 

9921 6 

20-10-1882 

Santhuizen J. Gemeenteveldwachter te  St. Annaparochie 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)) 

6098 855 

06-09-1823    

Santhuizen Joh. Geerts te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  

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

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

8224 1236-9 
04-12-1839 

Santhuizen Johannes G.eerts van beroep  Rijksschatter van het Slagtvee te St. Anna Parochie dat hij dien post reeds 15 jaar heeft 
waargenomen enz.  wil graag toegevoegd zien als Adjunct Slagtvee Schatter Santhuizen Arjen Johannes oud 24 jaar enz. jaar 1839 

(8) 

6839 5-A blz. 3 
08-04-1824 

Santhuizen Johannes Geert 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) 

6641  588 
28-06-1815 

Santhuizen Johannes Geert---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schoiut van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten gevolge van de bedanking van Kuur de Klaas de Veldwagter is deze post vacant 

en er wordt voorgesteld voor deze post Santhuizen Johannes Geert enz. jaar 1815 (1) 

8350 170/14 Santhuizen Johannes Geerts schatter van het Slachtvee Sint Anna Parochie een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 

1841 (4) 

8350 170/14 Santhuizen Johannes Geerts schatter van het Slachtvee Sint Anna Parochie een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 

1841 (4) 

6864 14-A  

11-01-1825 

Santhuizen Johannes Geerts te Sint Anna Parochie , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in 

de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

8350 170-14 

18-02-1841 

Santhuizen Johannes Geerts van beroep Slagtveeschatter te Sint Annaparochie beklaagd zich in een brief door hem ondertekend 

dat hij sedert juli 1825 dus ruim 15 jaren deze post tot genoegen heeft vervuld, Dat zijne hoge jaren en afnemende ligchaam sterkte 

en reeds den ouderdom van 72 jaren en dat zijn zoon Santhuizen Arjen Johannes  zonder vergoeding enz. jaar 1841 (7) 

6855 5-A 
08-10-1824 

Santhuizen Johannes Geerts, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, 
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

9414 55 

21-03-1913 

Santhuizen Johannes---- Jongbloed Jan, Veldwachter te Sint Annaparochie hij krijgt ontheffing van artikel 4 om voor de 

plaatselijke belastingen waarschuwingen en aanmaningen uit te reiken dit in plaats van den oud Gemeenteveldwachter Santhuizen 
Johannes  die op zijn verzoek eervol is ontslagen enz. enz. jaar 1913 (1) 

9725 Deel 2  

Blz. 116 

00-00-1892 

Santhuizen Kornelis, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6418 248-b 3e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Santing (Lanting?) Jan Sakes 430 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

6418 248-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Santzedel? Johannes 475 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 

8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting 
van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie 

Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6869 26-02-1825 

31-A 

Sanzero Dominicus---- Rapp Joseph te Palermo is benoemd tot Nederlandsche Consul aldaar in de plaats van Sanzero Dominicus 

enz. jaar 1825 (1) 

8285 615-2, 39-2 

19-06-1840 

Sap ….? de weduwe  wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8375 708-5_39a 

20-07-1841 

Sap de weduwe te Noordwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. 

(Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

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

9725 Deel I   

Blz. 71 

00-00-1874 

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

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

1874 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 74 

00-00-1875 

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

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

1875 (2) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Sap W. de weduwe te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten 

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

6630  1017B, 3 
22-08-1814 

Sap W. staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een 
duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als 

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

6630  1017A, 3 

22-08-1814 

Sap W. 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Sap Wijnholt 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Sapeo Teunis, 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) 

6252 1179-37 

08-11-1813 

Sapes Bokke wegens het weg wijzen van 2 Fransche militairen van Wetzens naar Dokkum, hij komt voor  op de Rekening van 

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

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

6252 1186-6 

29-11-1814 

Sapes Engel wed. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

6414 27 
15-01-1817 

Sapomelet Augustin 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) 

6093 301 

10-04-1823 

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

8093       565-6   

13-01-1838 

Sappen Lambertus Geb. Moelegem, laatst gewoond hebbende te Leiden. Huzaar Overleden te Kedong Kebo 21-11-1836,  (3) 

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

6866 01-02-1825 

9-10-C 

Sarraz De la---- Sjaarda J. D. van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Luitenant Kolonel van het 2e 

Bataillon Veld artillerie Sarraz De la te Bergen is eerstgenoemde overgegaan naar het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5  te Namen   
jaar 1825 (1) 

8201 785/9,  

07-05-1839 

Sarrazin ….? Kapitein van Bordeaux naar Hamburg met het schip de les 2 Mathilde 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) 

6414 27 
15-01-1817 

Sarvie Lambert 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) 

6043 116 

16-02-1819 

Sas Gerrit 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 Noord Holland   jaar 1819 (4) 

8375 716-3_1L 
22-07-1841 

Sasbergen Reint (later verandert in Sasburg) 26-07-1832 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) 

6383 97     
23-04-1814 

Sasburg [Bolman Klaaske geboren Sasburg] 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) 

3698 B-31        25-
02-1832 

Sasburg Harmen IJzaaks, 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) 

8211 976/7 
23-09-1839 

Sasburg Harmen wordt vermeld op een staat der Mutatien voorgevallen inn het personeel der kindergestichten geduren de de 
maand Juli enz. jaar 1839 (4) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje Harms (volgens Tresoar 

Cremer)  , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien der Geloot 

hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 



3698 B-31        25-

02-1832 

Sasburg IJzaak, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van 

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

geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3698 B-31        25-
02-1832 

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

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

8375 716-3_1L 

22-07-1841 

Sasburg Reint---- Sasbergen Reint (later verandert in Sasburg) 26-07-1832  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) 

8179 366-20 
08-04-1839  

Sasburg Yzaak Jacobs---- Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje 
Harms (volgens Tresoar Cremer)  , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave 

ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

6255 265-10 
13-03-1815 

Saskers Wiebren , 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) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Satinstra Johannes  te Franeker,  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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Sauerland Leffert, 712 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) 

6397 670 
15-06-1815 

Saurin Luitenant Colonel in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor 
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de 

namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 
1815 (5) 

6418 244 

06-06-1817 

Sauvage Louis * 19-12-1778 Gent wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris 

Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren 
en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in 

de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document 

heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. 
jaar 1817 (5) 

6864 51-D 

05-01-1825 

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

6713 1 

00-00-1823 

Sauveur H. D. Med. Doctor te Luik, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, 

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

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

6680 418 blz. 6 
07-10-1818  

Sauveur T. D. Hoogleeraar te Luik, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 

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

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

6864 18-C 
07-01-1825 

Saveries Jean Baptist * 02-05-1801 Vynct, Hussaar;   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) 

6418 239 

08-06-1817 

Saverins---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus aan mij heeft overlegd een door het Stadsbestuur te Groningen certificaten 

daarin wordt hij genoemd als Hessel Franciscus Saverins en ook Hessel Frans en ingeschreven in 1791 enz. jaar 1817 (3) 

8201 785/9, 2 
07-05-1839 

Savert J. H. Kapitein is met zijn schip de Willen I (St.) vanuit Hamburg geladen met Stukgoederen op 6 Mei te Amsterdam 
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms 

vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Savert J. H. Kapitein op het Nederlandsch Stoomschip Willem I. , vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, 

Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

9134 867 

13-06-1883 

Savorin Lohman de M. A.---- Lieftinck F.  en  Savorin Lohman de M. A., er is verkiezing geweest voor de 2e kamer der Staten 

generaal, zijn uitgebracht 1850 stemmen waarvan 1258 op eerstgenoemde  en 587 op de laatste enz. jaar 1883 (1) 

3622 A-10-1, 4 

regist. 9168 

22-02-1873 

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, 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) 

3622 A-10-1, 6 
regist. 9168 

22-02-1873 

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, 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 

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, 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-10-2, 6 

regist. 9170 

15-03-1873 

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, 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. 4 
24-03-1868 

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, 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-9  
blz. 6 

24-03-1868 

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, 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) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Saweyer R. M. Kapitein is met zijn schip The Hope te Helvoet op 2 mei gearriveerd  komende vanuit Hull staat vermeld op het 

document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land 
enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6240  1097 

10-12-1813 

Saxen Oord---- Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande 

genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. 

enz. jaar 1813 (2) 

6242 115 

19-02-1814 

Saxenoord---- Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke verhuring en het bleek dat Braaksma 

Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden en Kooistra Sjerk Willems de pondematen 

beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz.  jaar 1814 (2) 

8309 1103-11 

07-11-1840 

Scaap Mozes er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Leeuwarden der Koninklijke 

Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Sceppen de B. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6037 640 

31-08-1818 

Sceptor---- Wybrandi  P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om  een gratificatie verzocht,  en 

de Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar voor haar  omdat zij in  

ongelukkige omstandigheden verkeert,  zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het originneel journaal  van het O.I. 
Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , 

Eslington Esg. William,  het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland,  verder vinden wij een 

document getiteld Brand-Roll  van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland  in gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U 
had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 

jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken  en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi  P. 

weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter  in de leeftijd van 21 jaar  en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het 
broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele som van  fl. 22.= , 

haar vader is een zeer welgesteld man  een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft 

zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz.  jaar 1818 (10) 

6418 248-DD  

2e Compag. 

2e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Sch..s? van der Dirk 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) 

8224 1231-1 

03-12-1839 

Schaaf  Gratama M.---- Andrea P. te Leewarden en  Schaaf  Gratama M. te Groningener wordt vermeld in een document 

ondertekend door De Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Leeuwarden dat zij nog  ongehuwd zijn  enz. jaar 1839 (4) 

5666  7 

00-00-1904 

Schaaf  J. , Kooi v.d. Joh. en Vries de W. Ondernemers   melden in een aanplakbiljet en  een brief dat een geregelde dienst tussen 

Dokkum  Groningen en Dokkum naar Leeuwarden met vermelding in het Aanplakbiljet  de Dienstregeling en Tarief voor de 

Passagiers tevens hun handtekening onder  het aanplakbiljet enz. jaar 1904 (4)  

5664 274-a,  
28-02-1918 

Schaaf  J. Harlingen Schip de Stad Franeker ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6252 1196 

08-12-1814 

Schaaf  van der J. W. te Oudwoude  wegens het overbrengen van de Aardewerkers naar Leeuwarden, hij staat als crediteur op de 

Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

6248 702 
01-08-1814  

Schaaf & Blok, 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) 

5664 A.16 Bijl.  

15 en 34 
25-04-1912 

Schaaf & Tiemersma Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 3, 12 

20-04-1916 

Schaaf & Tiemersma Sneek Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Schaaf ….? te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8380 837-5 
25-08-1841 

Schaaf A. S.  c.s. inwoners van Koudum staat vermeld in een door Nauta  G. A. (Geraradus Assuerus) Avenhorn van, de Grietman 
van Hemelumer Oldefers en Noordwolde ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland, Onderwerp; verzoek om toelating 

als eene Christelijke afgescheiden gemeente jaar 1841 (2) 

9180 1054 

05-06-1915 

Schaaf Antje,  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) 

9187 908 

06-07-1918 

Schaaf Arie Daniel Weesp Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

5664 45 

00-00-1903 

Schaaf B. Franeker Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 



5664 A.4  Bijl.15 

27-04-1911 

Schaaf B. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.4  Bijl.15 

27-04-1911 

Schaaf B. Harlingen Schip de Veehandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 5 
01-04-1910 

Schaaf B. Harlingen Schip de Veehandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 162, 15 

27-02-1917 

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 27, 4 
16-04-1914 

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 29, 5 

16-04-1903 

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 4 
01-04-1910 

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6381 193 

25-03-1814 

Schaaf Bote, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  

werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste 
Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda 

….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder 

genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En 
Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en 

fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4) 

5664 43 
21-09-1903 

Schaaf Broer Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

9181 1645 

03-09-1915 

Schaaf Cornelis,  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) 

6389 4 
28-10-1814 

Schaaf Cornelis, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender 
H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  

Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, 

Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van 
der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, 

Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., 

Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te 
dienen enz. jaar 1814 (1) 

3582 4 

23-12-1863 

Schaaf D. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  Lubberts W., Kool C. 

A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in het geoctrooide 

trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en.  hun afvaarturen later te stellen enz en 
te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4) 

5675 5 

27-06-1912 

Schaaf D. de weduwe Winkeliersche te Molkwerum zij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper 

ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen 
varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en 

woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Schaaf de Age W., 173 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 bijl. 1 

Mannen Huis 

Arrest 
26-03-1824 

Schaaf de Bauke W., 172 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 bijl. 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Schaaf de Pieter R., 186 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Schaaf de Pieter, 109 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) 

6383 84      

23-04-1814 

Schaaf de T. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

5664 A.6 

25-04-1912 

Schaaf E. B. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

6000 593 
22-06-1815 

Schaaf F.  Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is 
geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4) 

6007 1  

01-01-1816 

Schaaf F. betreft het aannemen van het leveren van Brood in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar 1816 (6) 

5986 238 
01-04-1814 

Schaaf F.staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5) 

6628 755 

06-06-1814 

Schaaf Folkert---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu 

woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( 
een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het 



Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te 

Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening 

der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en 

Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende 
getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders 

bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker 

wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van 
de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6) 

8351 204/13 

00-00-1841 

Schaaf G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( 

dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841 

8225  1253-13,40 
10-12-1839 

Schaaf Gerlof Klazes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte 
en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van 

Friesland (86) 

8211 975/13 

23-09-1839 

Schaaf H.  het betreft het antwoord op zijn request betreffende zijn ontslag uit het gesticht de Maatschappij der Weldadigheid enz. 

jaar 1839 (4)  

6274 891 

15-10-1816  

Schaaf H.---- Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad 

Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde 

Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4) 

6274 891 
15-10-1816  

Schaaf H.---- Laan of Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de 
Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde 

Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4) 

6274 891 
15-10-1816  

Schaaf H.---- Laan of Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de 
Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde 

Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Schaaf Hans Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de 

Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8308 1066-4 
28-10-1840 

Schaaf Hans wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke 
informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 18-8-1813 Leeuwarden zoon van Schaaf Sytse en Klazes Aaltje 

(overleden)  enz.  jaar 1840 (4) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Schaaf Hans, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een 

door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat 
van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans 

opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

9187 1644 

06-11-1918 

Schaaf Helena vrouw van Iedema Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter 

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

enz., jaar 1918 (5) 

6277 30-9 
09-01-1817 

Schaaf Hendrik 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 4-L. 

22-10-1814 

Schaaf Hendrik 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) 

9414 60, 61  

02-11-1914 

Schaaf Hendrik Gemeenteveldwachter wonende te Sint Annaparochie is door het College van B. & W. aangewezen als ambtenaar 

belast met de beteekening van stukken betreffende vervolging van enz. enz. jaar 1914 (2) 

6384 53 

07-05-1814 

Schaaf Hendrik Jans ---- 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) 

9190 276 

24-02-1920 

Schaaf Hendrik krijgt eervol ontslag  als Veldwachter te Beets op eigen verzoek een handgeschreven brief met zijn handtekening 

jaar 1920 (3) 

9182 285/6 
07-02-1916 

Schaaf Hendrik St. Anna Parochie (dorp) Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Schaaf Hendrik, 249 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

8210  958/2 211,4 

17-09-1839 

Schaaf J. A. de weduwe 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) 

8285 615-2, 23,4 

19-06-1840 

Schaaf J. A. te Stiens 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) 

5664 162, 9 

27-02-1917 

Schaaf J. Dokkum Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 3,  4 
20-04-1916 

Schaaf J. Harlingen Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5666 7 

15-09-1904 

Schaaf J. Motorbootdienst Dokkum-Leeuwarden Groningen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1904 



5664 274-a, 9 

28-02-1918 

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 3,  3 

20-04-1916 

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A.4    Bijl.9 
25-04-1912 

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 6 

17-04-1913 

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 27, 3 
16-04-1914 

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 162, 15 

27-02-1917 

Schaaf J. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6830 26-A 18 
20-01-1824 

Schaaf J. van der te Wommels, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schaaf Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

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

9184 400 
02-04-1917 

Schaaf Jeltje vrouw van Westra Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 

1917 (4) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schaaf Joh’s de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

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

5989 576 4e lijst 
26-07-1814 

Schaaf Joseph te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in 
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

5664 29 

16-04-1903 

Schaaf Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6840 36-A  
blz. 30 

22-04-1824 

Schaaf Joute P?. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

6870 18-03-1825 
11/2-A  

Schaaf K. G. te Makkum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave 
van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, 

Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3) 

6870 18-03-1825 
11/5-A  

Schaaf Klaas G. met als Standplaatsen; Makkum, Gaast, Witmarssum, Arum, Burgwerd en Tjerlwerd hij wordt vermeld als 
fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek Controle Workum  jaar 1825 (2) 

6022 306 

09-05-1817 

Schaaf Klaas Gerlofs---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris 

Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher 
Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, 

Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd 

Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van 
beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en 

Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg 

waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs 
tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te 

Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met 

boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders 
onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook 

genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26) 

6392 69 + 73 

31-01-1815 

Schaaf Klaas Gerlofs---- Sjoerds Hinke weduwe van Andries Folkert, het betreft dat de Schout Kingma H. J. L. van Makkum de 

Bode Schaaf Klaas Gerlofs  naar eerstgenoemdes huis heeft gestuurd om te onderzoeken of  Meulen van der Andries Folkertszich 
aldaar ophield maar de moeder wist niet waar Andries was maar dat na een beetje doorvragen Andries ineens wel aanwezig was en 

zig enz., dat hij als de Deserteur 3e Batt. Landmilitie enz. jaar 1815 (3) 

6086 808 
02-09-1822 

Schaaf Klaas Gerlofs te Makkum  hij wordt voorgedragen als Deurwaarder Executant te Wonseradeel enz. jaar 1822 (1) 

6867 15-02-1825 

12-D 

Schaaf Klaas Gerlofs te Makkum en Eppenga Jacobus te Arum zij worden herbenoemd als debitanten van loten enz. enz. van de 

Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1825 (2) 

6245 409 
16-05-1814 

Schaaf Klaas Gerlofs---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) hij schrijft een brief met als onderwerp de post van Visafslager te 
Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar wilde de sleutel van 

de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken  en wilde dat er om s’avonds 8 uur met het 

afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen Buren van Johannes 
Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf  Klaas Gerlofs waarschuwde 

Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam  en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. enz verder een brief van de diakenen met een 

verweerschrift  jaar 1814  (8) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Schaaf Liefke Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

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

de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Schaaf Liefke Gerbens, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 



3700 6-C 

04-02-1837 

Schaaf Liefke Gerbens, 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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Schaaf P. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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

3581 19, 20, 

 20-A 
10-06-1848 

Schaaf Pieter S., Tapper en Winkelier hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek 

aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen 
afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van 

Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de 

beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder 
hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Schaaf Pieter, 526 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) 

6840 36-A blz. 8 
22-04-1824 

Schaaf Reinder S. Arbeider 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) 

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

Schaaf S.  te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het 
Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het 

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

8375 708-5_6a 
20-07-1841 

Schaaf S. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Schaaf S. te Vrouwenparochie  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6277 30-14 
09-01-1817 

Schaaf Sake 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Schaaf Sake 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) 

6274 891 

15-10-1816  

Schaaf Sake, Hij staat op de lijst met namen,  en tekend mede een document getekend door  Burgers en Ingezetenen van de Stad 

Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde 

Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4) 

6382 20 nr.  99 
29-03-1814 

Schaaf Siebren Folkerts----Mink Hessel G. plaatsvervanger van Schaaf Siebren Folkerts staat vermeld op een lijst van personen 
welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van 

Heerenveen, jaar 1814 (4) 

8280  517-11, 7 

19-05-1840 

Schaaf Sjoukje S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

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

8308 1066-4 
28-10-1840 

Schaaf Sytse---- Schaaf Hans wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met 
persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz  hij is  geboren  18-8-1813 Leeuwarden zoon van Schaaf Sytse en 

Klazes Aaltje (overleden)  enz.  jaar 1840 (3) 

5983 81 

31-01-1814 

Schaaf T. ---- Belkum van B. Aanbesteding voor het leveren van brood aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Schaaf 

T.  met hun beider handtekeningen, jaar 1814 (4) 

5994 1061 

31-12-1815 

Schaaf T. hij is borg voor Belkum v. B. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van 

Broden aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4) 

3594 Map 88-C 

1876--1878 

Schaaf T. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners 

zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart 
zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die 

aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Schaaf te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Schaaf te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 

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

provincie (122) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Schaaf v. d.  Willem 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) 

6252 1180-5 

29-07-1814 

Schaaf v.d. ….? te Dokkum, 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) 



8199 729/5, 290 

Bladz. 41-v 

17-07-1839 

Schaaf v.d. Bote F. te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6424 609 
10-12-1817 

Schaaf v.d. Bote Meints 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8280 517-11, 21 
lijst 2 

19-05-1840 

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

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

1000 namen (69) 

9181 1751 

06-10-1915 

Schaaf v.d. Douwe Pieters,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6864 26/1-C, 34 
07-01-1825 

Schaaf v.d. Eentje Sierks te Idaarderadeel 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Schaaf v.d. F. M. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Schaaf v.d. F. T. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6840 36-A  

blz. 42 
22-04-1824 

Schaaf v.d. Fokke H. Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

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

3575 16 
11-11-1878 

Schaaf v.d. H. G. Ferwerderijp Schip de Jonge Leentje vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen 
informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

9134 1081-37 

18-04-1883 

Schaaf v.d. Hobbe Melles te Terhorne ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Schaaf v.d. J. J. 432 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) 

9191 1487 
06-12-1920 

Schaaf v.d. J. Zaandam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel (5) 

9182 630 

05-04-1916 

Schaaf v.d. Jakle te Bolsward, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

6626 487  blz. 3  

07-04-1814 

Schaaf v.d. Jan Jaspers 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) 

6830 18-A blz. 33 
21-01-1824 

Schaaf v.d. Jochum te Arum 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) 

6840 36-A  

blz. 35 

22-04-1824 

Schaaf v.d. Joh. H. Timmerman  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

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

9182 532 

23-03-1916 

Schaaf v.d. Johannes, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 

Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

8225  1253-13, 21 
10-12-1839 

Schaaf v.d. Klaas Mients te Kollumerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

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

en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van 
Friesland (86)  

6834 7-A blz. 3 

18-02-1824 

Schaaf v.d. M. H. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen 

der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Schaaf v.d. M. J. te Lollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

6830 18-A blz. 14 
21-01-1824 

Schaaf v.d. M. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Schaaf v.d. Marten S., 28 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier 

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



6838 7-A bijl.1 

Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Schaaf v.d. Marten S., 39 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) 

8384 911/3 

14-09-1841 

Schaaf v.d. P. G. te Baard  onderwerp; een transactie,  jaar 1841 (1) 

6271 602 -2  
18-06-1816 

Schaaf v.d. P. J. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In 
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 

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

6257 410-6 
28-04-1815 

Schaaf v.d. Pieter 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) 

9189 859  

no. 1 en 2 

26-07-1919 

Schaaf v.d. Sj.  S.  ---- Beerda J. G. te Zwagerveen Voorzitter waterschap Triemen en  Schaaf v.d. Sj.  S. te Triemen  Secetaris 

waterschap Triemen verklaren voor zich als voor hunne rectverkrijgene de voorwaarden aan te nemen enz. enz. een door de 

secretaris handgeschreven brief waarop ook zijn handtekening jaar 1919 (2) 

8257  69/6 
20-01-1840 

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

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

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

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

8280  517-11, 50 
19-05-1840 

Schaaf v.d. T. J. te Wommels 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) 

6282 737-17 
07-07-1817 

Schaaf v.d. Willem W., Timmerman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

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

6630  943 

01-08-1814 

Schaaf v.d. Wybren Cornelis wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner 

aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma 

Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3) 

6248 697 
01-08-1814  

Schaaf van der  Gale Pieters,  Bode te Rinsumageest wodt aangesteld als Houder van Dwangmiddelen om onwilligen enz. enz. jaar 
1814 (1) 

8356 320-2, 6, 7 

02-04-1841 

Schaaf van der Antje Geerts * ca. 1802 dochter van Schaaf van der Geert en Uilkjen Sjoukje wordt vermeld in een document staten 

van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en 

opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

9181 1645 

03-09-1915 

Schaaf van der Arjen Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 420 
05-03-1915 

Schaaf van der Arjen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

9181 1833 

20-10-1915 

Schaaf van der Aukje----- Bosgraaf Durk , op Zaterdag 16 oktober 1915  te Kollum is en grote menigte volk ergelijke en grove 

vernieingen is gepleegt aan de woning van hem met het vermoeden dat zijn zoon Bosgraaf Tjalling dse vader zou zijn van een kind 
waarvan een zeker Schaaf van der Aukje, ongehuwd wonend ete Veenklooster is bevallen en welke vrouw hij weigerde te huwen  

enz. enz. er word verteld wat en waaraan de schade is,  iemand in het publiek een zekere Postma Gooitzen wonende te Westergeest 

is in elkander gezakt en plotseling gestorven, de  Chef Veldwachter Laverman J. heeft procesverbaal opgemaakt , ook in het 
dossier, een krantenknipsel, een telegramjaar 1915 (8) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Schaaf van der B. F. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Schaaf van der Bote Meints 599 Westergeest is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6261 897-8 

02-09-1815 

Schaaf van der Cornelis te Wijnaldum,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van 

allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan 

Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9 

9188 481-a 

25-04-1919 

Schaaf van der D. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel (4) 

3701 23-C 

nrs. 16-24 
09-02-1839 

Schaaf van der Derk Tjerks, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen 

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

6393 156 + 187 

10-03-1815 

Schaaf van der Dirk Antoons----  Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 

18e februarij als Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en 
de Luitenant Sleeswijk C. gerezen is  en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als 

ondertekenaar namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de eerstgenoemde 

zeer driftig was enz. ook een Notariële verklaring  met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.   en Poppes B. adjudant 
bij het 8e  Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp.  dewelke ten huize van de Notaris Witteveen A. 

ook aan Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses  jaar 1815 (8) 

8197 696-19 
08-07-1839 

Schaaf van der Dirk Reinders te Roordahuizum 2 brieven door hem ondertekend betreffende dat hij zich in de jare 1830-1831 ten 
tijde der onlusten met Belgie zich in Militaire dienst heeft begeven enz. tevens een persoonslijst met 11 kolommen informatie over 

hem enz/\. jaar 1839 (8) 



3701 1-C blz. 3 

01-03-1839 

Schaaf van der Dirk Tjerks te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in 

de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) 

dossier (8) 

9181 1413 

06-08-1915 

Schaaf van der Doekele Dirks,  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) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Schaaf van der Douwe Pieters 41is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e 

Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

9181 1413 

06-08-1915 

Schaaf van der Douwe,  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) 

6865 1-C no. 85 
24-01-1825 

Schaaf van der Fokke Tjalling, Plaatsvervanger voor Lettinga Dirk Baukes  ,  afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat 
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 

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

6864 57-C 

13-01-1825 

Schaaf van der Fokke TjallingPlaatsvervanger   in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil.  voor Lettinga Dirk Baukes jaar 1825 (3) 

8280 521-7 
20-05-1840 

Schaaf van der Folkert J. van beroep Meester Bakker te Dockum,  de Ambtenaren hebben in de Molen op de kar is gevonden graan 
en niet in vervoer zoals vermeld dat de Koorn Molenaar Buwalda J.  doen vervoeren van  200 ponden rogge dat door hen is 

ontdekt, wegens bevinding van overmaat enz. een dossier  met Proces Verbaal enz. de bekeurende ambtenaren zijn de commisen 

Haan de Schelte Fongers en Grevenstuk Gerrit Jan enz. jaar 1840 (13) 

6623 199 
16-01-1814 

Schaaf van der Folkert, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk 
Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel 

van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood 

Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 
is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3) 

8211 982/2 

24-09-1839 

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) 

6252 1174-7 

27-02-1810 

Schaaf van der G. P? of T.. , 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) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Schaaf van der Gaele Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig 

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

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

8356 320-2, 7 

02-04-1841 

Schaaf van der Geert * 1840 onegte zoon van Schaaf van der Antje Geerts wordt vermeld in een document staten van inlichtingen 

en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar 

Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Schaaf van der Geert C?, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 
achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Schaaf van der Geert Pieters, 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) 

8356 320-2, 6, 7 

02-04-1841 

Schaaf van der Geert---- Schaaf van der Antje Geerts * ca. 1802 dochter van Schaaf van der Geert en Uilkjen Sjoukje wordt 

vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere 
kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

9187 1644 

06-11-1918 

Schaaf van der Geert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6276 1102-14 
18-12-1816 

Schaaf van der Gerben H. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt 
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 

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

dossier (21) 

6276 1102-15 

18-12-1816 

Schaaf van der Heike G. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt 

ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 

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

9186 10 

03-01-1918 

Schaaf van der Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

(6) 

9126 1043-37 

1879/1880 

Schaaf van der Hobbe Melles, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6648 50-C 
22-01-1816 

Schaaf van der IJpe---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. 

en Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, 

Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 (1) 

6856 12-A 
14-10-1824 

Schaaf van der J. en Assen van H Kooplieden te Dokkum een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim 
aangifte van patentrecht van een in gebruik zijnde praam jaar 1824 (3) 

8280 517-11,  

34-35, 39 
19-05-1840 

Schaaf van der J. F. 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 Duurswolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6252 1179-71 

08-11-1813 

Schaaf van der J. K?. Y. wegens leverantie van steen enkalk aan de nieuwe caserne op de Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de 

Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige 
district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier 

(88) 

6627 608 

30-04-1814 

Schaaf van der J. W. Ouderling , hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling 

relatijf het agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H.  in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als 
zijnde gecombineerd) enz. jaar 1814 (4) 

6418 248-DD  

5e Compag. 
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Schaaf van der J.. Jackle 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) 

9182 285/7 

07-02-1916 

Schaaf van der Jakle Bolsward Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

9414 186             

21-07-1914  

Schaaf van der Jakle te Bolsward, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en 

Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  
1914 (3) dossier (8) 

9181 2030 

25-11-1915 

Schaaf van der Jakle te Bolsward, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

6418 248-C 1e bat  
7e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Schaaf van der Jan * Holwerd 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) 

9181 1709 

27-09-1915 

Schaaf van der Jan 27 jaar wonende te Zaandam, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking 

van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

8214  1026/1-8+a 

07-10-1839 

Schaaf van der Jan te Dockum, 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) 

6418 248-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Schaaf van der Jarig Jakele 365 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 
afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie 

Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Schaaf van der Jarig Takeles 365 Holwert 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) 

6421 436B 
22-09-1817 

Schaaf van der Johannes Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de persoon Mellema Jacob Johannes  (wordt ook vermeld als Mellema Johannes 

Jacobs) plaatsvervanger van Schaaf van der Johannes reeds in de maand januari dezes jaars binnen deze stad is overleden enz. jaar 

1817 (1) 

6830 18-A blz. 29 

21-01-1824 

Schaaf van der Johs 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Schaaf van der Jurjen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8350 184-11, 1 
23-02-1841 

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

enz. jaar 1841 (5) 

8225  1253-13, 8 

10-12-1839 

Schaaf van der Klaas Mients te Dantumadeel  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)  

9126 1043-28 

1879/1880 

Schaaf van der L. F.  timmerman te Lippenhuizen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

9134 1081-28 

14-04-1883 

Schaaf van der Lubbert Timmerman te Lippenhuizen; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

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

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

6838 7-A bijl. 2 
Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Schaaf van der Marten, 2 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

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

6649 123 

20-03-1816 

Schaaf van der Mient Klazes Ternaard Veldwachter te  Ternaard 

6100  1215-15 
29-11-1823 

Schaaf van der P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Weidum in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

8214  1026/6 

07-10-1839 

Schaaf van der P. G. te Baard staat vermeld op een document in het register der resolutien van de Minister van Financiën enz. jaar 

1839 (3) 

8211 990/4 Schaaf van der P. te Baard komt voor in een aantekening enz. jaar 1839 (2) 



26-09-1839 

8214  1027/16 

bl. 2 nr. 433 

07-10-1839 

Schaaf van der P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

8376 728/12 
26-07-1841 

Schaaf van der Pieter, Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. 
Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en 

allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij 

vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand 
hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7) 

6259 683 

07-07-1815 

Schaaf van der Reinder Wobbes   ---- Ruurds Antje  huisvrouw van Schaaf van der Reinder Wobbes, staat op: Gedetailleerde staat 

wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secreatris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens s’avonds 
aanzetten van het vuur voor de mannen van de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5) 

8376 728/12 

26-07-1841 

Schaaf van der Reinder,  Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. 

Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en 
allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij 

vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand 

hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7) 

9187 1114 
07-08-1918 

Schaaf van der Teij, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6017 770 

23-12-1816 

Schaaf van der Tiede Foppes Onderwerp zijn declaratie betreffende het transport van registratie enz. enz. jaar 1816 (1) 

3701 23-C 
nrs. 16-24 

09-02-1839 

Schaaf van der Tjerk Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. 1839 (13) dossier (17) 

8364 486-6 
18-05-1841 

Schaaf van der Wijbe Alderts hij is milicien uit de Gemeente Leeuwarden en is tot hede ingebreke gebleven de nog achtergelaten 
schuld enz. jaar 1841 (3) 

9182 24 

06-01-1916 

Schaaf van der Willem,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9180 264 
06-02-1915 

Schaaf van der Willem,  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) 

6623 157-158 

08-01-1814 

Schaaf van der Ype, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij 

deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot 

Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Fransen), Land J. P. (Jan Pieter),, Assen van H. 
(Hotse), tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, 

Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme 

Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2) 

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Schaaf Zake 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) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Schaaf, de Pieter Remens Geb. Dronrijp, laatst gewoond hebbende te Franeker. Flankeur Overleden te Padang  22-8-1836,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6006 945 

05-12-1815 

Schaaff  F. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Broden aan de gevangenis van 

Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3) 

6002 721-b 
12-08-1815 

Schaaff  Jan, ---- Ynia Hans Deurwaarder en  Schaaf  Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas Pieters,  Deurwaarders en 
Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert,   en Nijsloot Jelle Annes boden bij de rechtbank te Leeuwarden Onderwerp 

hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3) 

6380 1 

31-01-1814 

Schaaff D. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een 

document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog 
onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten 

agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

8309 
 

1112-7 
10-11-1840 

Schaaff Folkert Dienaar van Police te Beetgum wordt voorgedragen als opziener der Jacht tegen het genot van 2/3 van de boeten 
enz. jaar 1840 (3) 

8312 1156/10 

103 

23-11-1840 

Schaaff Folkert Politiebeambte, jaar 1840 

8257  74/20 

22-01-1840 

Schaaff Folkert---- Rodenburg Jacobus oud 23 jaar en gehuwd en een kind in leven heeft en vroeger Hovenier is geweest, Poort 

Klaas Sijdses ongehuwd is onlangs als Justitie Dienaar te Lemmer benoemd , Kamstra Sytze vroeger Kleermaker van beroep oud 

30 jaar en gehuwd met 2 kinderen en Schaaff Folkert vroeger Spiegelmaker ongehuwd 24 jaar oud allen gewezen onder Officieren 
bij de thans ontbonden Vriesche Moniele Schutterij en zij hebben verzogt om voor bepaalde tijd enige onderstand te verlangen en 

als antwoord enz. jaar 1840 (7) 

8257  68/2 

20-01-1840 

Schaaff Gratama Menno te Groningen staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de minister van 

financiën betreffende zijn borgtogt tot zekerheid enz. jaar 1840 (4) 

6399 803 

26-09-1815 

Schaaff Nicolaas---- Overveldt vasn S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de 

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

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

Schaaff Pieter te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

Gehele provincie (122) 



6840 36-A  

blz. 48 

22-04-1824 

Schaaff v.d. Douwe  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) 

8374 693/1 - 4 

15-07-1841 

Schaaff van der Jan te Dokkum, Een bekeuring wegens het ledigen van een secreet in  enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse 

gegevens,  jaar 1841 (4) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Schaaff W. te Sint Johannesga 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) 

6282 737-25 

07-07-1817 

Schaafsma  Hijltje P., Boer te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

6009 182 
15-03-1816 

Schaafsma  Wiebe Jacobs Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Schaafsma ….? te Beers wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Schaafsma ….? te Beers 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) 

8210 966/7 en 
881/14, 12 

27-08-1839 

Schaafsma A. G. te IJsbrechtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

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

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

8280  517-11, 41 

19-05-1840 

Schaafsma A.s. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 

Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel 
over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

8257 74/14 

31-36 
21-01-1840 

Schaafsma Abraham Hijlkes 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) 

8280 526-1, 15 
22-05-1840 

Schaafsma 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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Schaafsma Andries Pieters  39 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) 

3701 22a-D 

09-02-1842 

Schaafsma Andries Siedses, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  

Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1842 (8) 

3699 A-43 

14-02-1834 

Schaafsma Andries Siedses†,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij 

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

3701 43-C 

08-02-1839 

Schaafsma Andries Siedses†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van 

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

3700 43-A 

05-02-1835 

Schaafsma Andries Siedses†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

3700 43-B 
03-02-1836 

Schaafsma Andries Siedses†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

6626 545 
22-04-1814 

Schaafsma Andries Sydses, de Landerijen thans door hem gehuurd van de Kerkvoogden van Lollum mogen worden overgedaan 
aan Andela Johannes Watzes op dezelfde conditiën  volgens een document ondertekend door Olivier W. Commissaris in het 

Arrondissement van Sneek enz. jaar 1814 (2) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Schaafsma Anna T. , 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) 

3699 B-4 

08-04-1834 

 

Schaafsma Anna T. , 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 (6) 

3699 B-9 
23-04-1834 

 

Schaafsma Anna T. kind van Schaafsma Tjalling T. en Hiemert van Catharina H. , 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) 

6840 36-A  
blz. 29 

22-04-1824 

Schaafsma Anne Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

3575 4 

18-11-1878 

Schaafsma Anne St. Jacobaparochie Veer eigenaarSt. Jacobaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 

1878 (3) 



6838 7-A bijl. 2 

Vrouwen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Schaafsma Antje A., 12 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

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

6087 948-3 

11-10-1827 

Schaafsma Antje 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) 

3699 B-4 

08-04-1834 
 

Schaafsma Antje T. , 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 (6) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Schaafsma Antje T. ., 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) 

3699 B-9 
23-04-1834 

 

Schaafsma Antje T. kind van Schaafsma Tjalling T. en Hiemert van Catharina Harmanus , 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) 

8375 716-3_1E 
22-07-1841 

Schaafsma Antje Tjallings 24-04-1834 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) 

6838 7-A bijl.1 

Vrouwen 

Crimineel 
26-03-1824 

Schaafsma Antje, 218 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) 

6840 36-A  

blz. 45 
22-04-1824 

Schaafsma Arjen  Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 

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

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

9126 1043-36 
1879/1880 

Schaafsma Arjen Pieters, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9134 1081-36 

10-04-1883 

Schaafsma Arjrn Pieters te Oostermeer; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Schaafsma Auke * 26-02-1821  , met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de 
Nepthunis (4) 

6386 103 

10-08-1814 

Schaafsma Beerret, ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. Landm. In 

garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren Jorna)zijnde in 

een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende verklaring van de 
omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma Frans B. 

(Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2) 

8386 949/6-4 Schaafsma Beers, 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) 

6840 36-A  

blz. 44 

22-04-1824 

Schaafsma Berend S. , 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) 

6100  1215-36 

29-11-1823 

Schaafsma Bote, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Dokkum 1823 maar hij wil geecuseerd 

worden van deze betrekking enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6078 31 
08-01-1822 

Schaafsma Bote, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene van 
de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)) 

6089 1194 blz. 38       

23-12-1822 

Schaafsma Bote, Klerk te Sneek 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 95-39 
25-01-1822 

Schaafsma Bote, Klerk ter Stads Secretarie te Dokkum , hij staat in een document als voorgedragen zetter der belastingen over 
1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3) 

6243 191-12 

06-03-1814 

Schaafsma C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

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

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

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

9187 1475 

05-10-1918 

Schaafsma Cornelis, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8386 949/15 
20-09-1841 

Schaafsma de weduwe te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9186 548 
04-05-1918 

Schaafsma Dirk, 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) 

6383 92    

23-04-1814 

Schaafsma Douwe H. te Driesum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8308 1078-5 

29-10-1840 

Schaafsma en Braams wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns 

op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de 

Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Schaafsma Evert---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en 

Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door 

het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7) 



5672 87 

06-06-1895 

Schaafsma F. J. te Harlingen , verzoekt in een handgeschreven door hem ondertekende brief aan de Gedeputeerde Staten  beleeft 

om een vergunning met de hem in eigendom behorende Sleepboot de “Telegraaf”  op de provinciale wateren enz. jaar 1895 (10) 

5664 20 

10-05-1900 

Schaafsma F. J. te Harlingen met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 5 
16-04-1903 

Schaafsma F. J. te Harlingen met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 17  + 14 

08-04-1897 

Schaafsma F. J. te Harlingen met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 1 
30-03-1898 

Schaafsma F. J. te Harlingen met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 30 

20-04-1899 

Schaafsma F. J. te Harlingen met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 142, 15 
16-04-1891 

Schaafsma F. J. te Harlingen met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5673 

 

109 1-8+28 

05-02-1900 

Schaafsma F. J. te Harlingen, De Telegraaf II,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd 

omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer 
toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  briefje dat aan het verzoek is voldaan  jaar 1900 (12)   

9725 Deel 2  

Blz. 144 
00-00-1894 

Schaafsma Fetze naar Amerika,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 145 

00-00-1894 

Schaafsma Fetze naar Amerika,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 151 

00-00-1894 

Schaafsma Fetze naar Amerika,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 150 

00-00-1894 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 149 

00-00-1894 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 188 
00-00-1898 

Schaafsma Fetze, 3e Regiment Infanterie, gaat naar New York, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

9182 285/22 

07-02-1916 

Schaafsma Foeke Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6386 103 

10-08-1814 

Schaafsma Frans B. (Wijkmeester), ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. 

Landm. In garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren 

Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende 
verklaring van de omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma 

Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2) 

9178 58 

15-01-1914 

Schaafsma G. F. die de functie van Zetter de Belastingen  niet aanneemt  jaar 1914 (9) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Schaafsma G. G. Timmermen te Sijbrandaburen  in een handgeschreven brief met zijn handtekening  verzoekt kwijtschelding van 

zijn aanslag i.v.m. enz. enz.  jaar 1841 (16) 

6390 39 

20-09-1814 

Schaafsma G. P. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe 

Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede 
dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij 

vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare 

geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

6848 1-A  

12-07-1824 

Schaafsma G. S. van betaling voor onderhoud van, met bedragen enz. jaar 1824(5) 

9134 1440 

24-10-1883 

Schaafsma Gerrit 29 jaar * Wons hij staat op een lijst  tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen enz.  jaar 

1883 (6) 

6865 5-C 

24-01-1825 

Schaafsma Grietje Jacobs  ---- Posthuma Jacob Gules te Rinsumageest zoon van Gales Gale en Schaafsma Grietje Jacobs  beide 

overl. zijn voogd is Spoor  Auke Tjippes  , van beroep Bijker , hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij 

meende in 1806 geboren te zijn (een doopakte van 08-10-1805 is in het dossier aanwezig) maar is wel in de dienst gegaan jaar 
1825 (4) 

8210  958/2 211 

Blad.4>> 

17-09-1839 

Schaafsma H. D. te Driesum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

6047 379 

03-06-1819 

Schaafsma H. H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

8197 701-23 
10-07-1839 

Schaafsma H. J. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 
betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal 

plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Schaafsma H. P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-1824 

Schaafsma H. P.  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) 



6385 1 

30-06-1814 

Schaafsma H. staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 

paren schoenen  met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Schaafsma Harmen Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

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

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

6378 99 

30-12-1813 

Schaafsma Hendrik staat vermeld op de staat houdende het Rontant in geldwaarde enz. betreft levering aan de Nationale Garde te 

Appingedam en wel voor 200 paar schoenen enz. jaar 1813 (2) 

6840 36-A  

blz. 29 

22-04-1824 

Schaafsma Hieltje Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6390 32-33-33v-38-

39 
26-11-1814 

Schaafsma Hijltje Pyters  hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk 

Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen 
mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat 

zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare 

geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

9180 642 
07-04-1915 

Schaafsma Hijltje, 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) 

6382 7 nr.  20 

10-03-1814 

Schaafsma Hylke Jacobs, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het 

bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2) 

8386 949/14 
20-09-1841 

Schaafsma J. ; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente 
Gaasterland  zijn ingevoerd.  (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/14 

20-09-1841 

Schaafsma J. ; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente 

Gaasterland  zijn ingevoerd.  (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_25a 
20-07-1841 

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

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Schaafsma J. A. te Menaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de 

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

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

8386 949/25 

20-09-1841 

Schaafsma J. A. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Schaafsma J. A. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

soort. Jaar 1841 (3) 

6382 79 nr. 59 

31-03-1814 

Schaafsma J. Everts, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 

manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van 

Desertie jaar 1814 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Schaafsma J. H. te Drogeham 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) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

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

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

jaar 1841 (8) 

5666  5 
00-00-1905 

Schaafsma J.---- Talstra Ebele  Ondernemer van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Onderneming IV” 
ingericht voor vervoer van 14 passagiers,  ingaande 16 November 1903 van Dokkum naar Kollum   zal afvaren  , met een 

aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers, het Hoofdkantoor is gevestigd ten huize van Schaafsma J. aan de 

Vleeschmarkt te Dokkum enz. jaar 1903 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Gaasterland 

Schaafsma J. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland 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, 14 

19-06-1840 

Schaafsma J. te Balk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

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

8280 526-1, 14 

22-05-1840 

Schaafsma J. te Gaasterland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van Wijn 

en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 14 

22-05-1840 

Schaafsma J. te Gaasterland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van Wijn 
en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Schaafsma J. 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) 



8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Schaafsma J. te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8375 708-5_20a 
20-07-1841 

Schaafsma J. te Warga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman 
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende 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 
Idaarde- 

         radeel 

Schaafsma J. te Warga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 

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

Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 20,2 
19-06-1840 

Schaafsma J. te Warga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

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

8386 949/19 
20-09-1841 

Schaafsma J. te Warga,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Schaafsma J. W. 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8204 829/20, 264 
Blz. 4v 

14-08-1839 

Schaafsma Jacob Wijbers 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) 

9180 1246 

05-07-1915 

Schaafsma Jacob,  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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Schaafsma Jacob,  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) 

3699 A-43 

14-02-1834 

Schaafsma Jan Andries,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3700 43-B 

03-02-1836 

Schaafsma Jan Andrieszn. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de 

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

en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3700 43-A 
05-02-1835 

Schaafsma Jan kind van Schaafsma Andries Siedses† en Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der 
kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

9134 1081-15 
19-04-1883 

Schaafsma Jan Pieters Timmerman te Harlingen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

9126 1043-15 

1879/1880 

Schaafsma Jan Pieters Timmerman te Harlingen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Schaafsma Jan Reint..? 403 Bozum 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) 

8270 298/16 -7 

25-03-1840 

Schaafsma Jelger Sjoerds , Handgeschreven brief van de Grutter Jelger Sjoerds Schaafsma te Harlingen, jaar 1840 

9725 Deel 2 

Blz. 82  
00-00-1889  

Schaafsma Jentje,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2) 

6252 1196 

08-12-1814 

Schaafsma Joh’s P. te Veenklooster voor het maken van Stembussen, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige 

schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

6424 609 
10-12-1817 

Schaafsma Joh’s W. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

3574 13 

21-07-1865 

Schaafsma Johan Pieters te Harlingen staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden  wegens 

het plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz.  jaar 

1865 (9) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Schaafsma Johannes B., 217 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 12-v 
17-07-1839 

Schaafsma Johannes Harmens 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Schaafsma Johannes Wigbold 127 Kollum 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) 

6386 139  

06-08-1814                         

Schaafsma Jurre---- Beijer ten Berge ….? Officier belast met de directie der werving te Leeuwarden zich op vrijdag avond den 5e 

dezer een weinig voor zeeven uren met een pistool heeft doodgeschoten enz. enz. hij is nog gezien door de werklieden  bij de 
molen van den huisman Schaafsma Jurre  enz. jaar 1814 (1) 

6261 888 

09-09-1815 

Schaafsma K. F. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  

van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 



6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Schaafsma L. B.  Schipper 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) 

6626 487  blz. 1  

07-04-1814 

Schaafsma Lieuwe Oenes 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 526-1, 15 
22-05-1840 

Schaafsma M. 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) 

6095 541 

24-06-1823   

Schaafsma Marten Jans, Koopman en Winkelier te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een 

document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke 

regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

6276 1102-14 

18-12-1816 

Schaafsma Meindert J. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 

26-09-1839 

Schaafsma O. de weduwe 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) 

6644  799  

nrs.104-118 

25-09-1815 

Schaafsma Okke Jakobs te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig 

guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte 

achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van 
Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7) 

9126 1043-21 

1879/1880 

Schaafsma P te Kollum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6014 527 
21-08-1816 

Schaafsma P. A. Meester Timmerman te Oostermeer, een door hem geschreven rekening met handtekening voor ontvangst van f. 
2=18=: voor geleverde arbeid aan de brug op Schuylenburg betaald op 13 augustus 1816 tevns een document betreffende deze 

reparatie ondertekend door  de Chef Ingenieur Karsten J. W. enz. jaar 1816 (3) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Schaafsma P. F. nr. 89 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst 

van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8280 526-1, 4 
22-05-1840 

Schaafsma P. G. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Schaafsma P. G. te Beers staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Schaafsma P. G. te Beers 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, 4-1 

19-06-1840 

Schaafsma P. G. te Beers 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) 

8356 328/27-5               
03-04-1841 

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

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

jaar 1841 (8) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Schaafsma Pier Sietzes 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) 

8364 498/10, 4 
21-05-1841 

Schaafsma Pier staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele 
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters 

en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6013 477 
31-07-1816  

Schaafsma Pieter Arjens, Timmerman een opgave van de kosten voor reparatie van een brug enz. jaar 1816 (1) 

6830 18-A blz. 33 

21-01-1824 

Schaafsma Pieter te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

9134 1081-21 

20-04-1883 

Schaafsma Pieter te Kollum ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

6840 36-A  

blz. 30 

22-04-1824 

Schaafsma Renze Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6382 79 nr. 76 

31-03-1814 

Schaafsma Rienk, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen 

tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 

1814 (5) 



9465 Deel 2, 111 

30-07-1855 

Schaafsma Roelof, Beurt en Veerdienst van Wolvega naar Heerenveen, 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 

Schaafsma Roelof, Beurt en Veerdienst van Wolvega naar Lemmer, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8)   

6418 248-DD 

1e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Schaafsma Romke 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) 

8210  958/2 211 

Bladz.3>> 

17-09-1839 

Schaafsma S. A. te Surhuizum, 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) 

6068 

 

209 

14-03-1821 

Schaafsma S. B.  en Hoeven de S. (P of R.) wonende op de  Grettingabuurt te Harlingen  welke onder het opzigt van onze 

Stadsbouwmeester enz. enz. jaar 1821 (1) 

9134 1081-29 

23-04-1883 

Schaafsma S. G. Timmerman te Sijbrandaburen; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

9126 1043-29 

1879/1880 

Schaafsma S. G. timmerman te Sybrandaburen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

6087 946 

11-10-1822 

Schaafsma S. J. betaling van fl. 9850  voor de 1e termijn van herstellingen aan de Havenwerken van de Stad Harlingen jaar 1822 

(2) 

8224 1240/7 

05-12-1839 

Schaafsma S. J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der 

openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen 

van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 
(3) 

8214  1027/17  

07-10-1839 

Schaafsma S. J. 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) 

6100 1090             
05-11-1823    

Schaafsma S. O.  fl. 1655 wegens  werk aan de zeewering te Harlingen, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal 
verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

6096 593              

03-07-1823   

Schaafsma S. O. , een door de rekenkamer afgegeven finale verevening wegens meerder leveranties  en herstellingen van de 

zeedijk te Harlingen van fl. 6958.10 enz. jaar 1823 (2) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Schaafsma S. O. de weduwe 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) 

6848 19-A  

12-07-1824 

Schaafsma S. O. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is 

gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4). 

6093 312 

12-04-1823 

Schaafsma S. O. een voorlopige verevening  van fl. 440.=  wegens daggelden als opzichter bij de Havenwerken aan de westzijde  

te Harlingen   enz.  jaar 1823 (2) 

6088 1028 
02-11-1822 

Schaafsma S. O. een voorlopige verevening over het tijdperk  enz. enz. wegens herstelingen aan de zeewering te Harlingen groot 
fl.  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6070 387 

14-05-1821 

Schaafsma S. O. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl.  enz. enz.  

wegens  onderhoud van enz. jaar 1821 (4) 

6844 10-A 
10-06-1824 

Schaafsma S. O. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de provinciale 
begroting jaar 1824 (4) 

6848 1-A  

12-07-1824 

Schaafsma S. O. van betaling voor onderhoud van Havenwerken , met bedragen enz. jaar 1824(5) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Schaafsma S. O. 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) 

3699 A-43 
14-02-1834 

Schaafsma Sieds Andries,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3701 43-C 

08-02-1839 

Schaafsma Sieds Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van 

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

3700 43-B 

03-02-1836 

Schaafsma Sieds Andrieszn. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de 

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

en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3700 43-A 

05-02-1835 

Schaafsma Sieds kind van Schaafsma Andries Siedses† en Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der 

kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

3701 1-C  blz. 5 
01-03-1839 

Schaafsma Sieds te IJlst, 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 22a-D 
09-02-1842 

Schaafsma Sietske Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1842 (8) 

3701 43-C 
08-02-1839 

Schaafsma Sietske Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (8) 

3701 1-C  blz. 5 

01-03-1839 

Schaafsma Sietske te IJlst, 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) 



6264 1126 

15-11-1815 

Schaafsma Sjoerd O. te Makkum,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente 

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

6091 104 

01-02-1823 

Schaafsma Sjoerd Obbes  een certificaat van fl. 9410.=  is de betaling voor het laatste termijn zijner aanneemingspenningen 

wegens de herstellingen  van de Zuider en Noorder Zeeweringen bij Harlingen onder aftrek van een boete van fl. 440.= voor te late 
oplevering van het werk. enz. jaar 1823 (2) 

6074 696 

14-09-1821 

Schaafsma Sjoerd Obbes  en Kat Abe Jochums  en Buwalda C.  Onderwerp certificaten van betaling voor onderhoud van 

Havenwerken te Harlingen, Stavoren en Lemmer en Dijkstra  Durk Menzes voor werkzaamheden  te Munnikenzijlen  en 

Saengwierum enz.  enz. jaar 1821 (2)  

6100 1090             

05-11-1823    

Schaafsma Sjoerd Obbes  fl. 950.= voor de werkzaamheden  aan de havenwerken te Harlingen, hij ontvangt  betaling door de 

algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

6848 3-A  

13-07-1824 

Schaafsma Sjoerd Obbes betreft stormschade aan de Zeewering van 3 op 4 deceber 1823 jaar 1824 (3) 

6841 4-A 

24-04-1824 

Schaafsma Sjoerd Obbes finale verevening wegens gedane herstellingen van de door de stormvloed van 3 en 4 December 1823 aan 

de zeeweringen aan de wederzijde van Harlngen jaar 1824 (4) 

6100 1090              
05-11-1823    

Schaafsma Sjoerd Obbes fl. 2125.= voor de werkzaamheden  aan de havenwerken te Harlingen, hij ontvangt  betaling door de 
algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

5999 507 en 510 

27-05-1815 

Schaafsma Sjoerd Obbes heeft op een aanbesteding aangenomen het werk aan de  Steenhorsterbrug over de trekvaart van Dokkum 

naar Stroobos  en een stukje uitdiepen van dat kanaal voor fl….  zijn Borgen zijn Stolte Theunis Klazes  te St. Anna Parochie en 

Ydzerda Douwe Sercles enz. enz. jaar 1815 (6) 

6046 321 

08-05-1819 

Schaafsma Sjoerd Obbes hij heeft aangenomen het werk voor de vernieuwingen van het Zuiderhavenhoofd te Harlingen en het 

bevreemd de minister van Waterstaat dat Schaafsma juist voor dezelfde som als waarvoor door hem was ingeschreven enz. jaar 

119 (4) 

6001 666 
22-07-1815 

Schaafsma Sjoerd Obbes hij neemt aan de vernieuwing van de Steenhasterbrug over het kanaal van Stroobos naar Dokkum enz. 
voor f. 3250.-  jaar 1815 (1) 

6086 892 

28-09-1822 

Schaafsma Sjoerd Obbes Onderwerp; een finaal verevende certificaat voor de 2e termijn  wegens het herstellen van de Noorder 

Zeewering te Harlingen  enz. jaar 1822 (3) 

6085 804 
31-08-1822 

Schaafsma Sjoerd Obbes staat vermeld in een document als ontvanger van fl. 9850.=  als voorlopige vereevening voor het 
onderhoud van de vervallen zeeweringen te Harlingen enz. enz. jaar 1822 (2) 

6024 455 

14-07-1817 

Schaafsma Sjoerd Obbes te Makkum hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Makkum, voor een som van fl. 300.= zijn 

borg is Stolte Theunis Klazes te Sint Annaparochie en Laan van der Jan Piebes te Makkum jaar 1817 (4) 

6036 515 
20-07-1818 

Schaafsma Sjoerd Obbes te Makkum, hij neemt aan de reparatie aan de zeeweringen genaamd de Koningswerken te Harlingen 
voor de somma van fl. 1500 hebben de borgen gesteld Stolte Theunis Klazes te St. Anna Parochie en Idserda Douwe Siekles te 

Makkum jaar 1818 (4) 

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Schaafsma T. S. nr. 57 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) 

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Schaafsma te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die 

namens Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

Schaafsma te Zwolle 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) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Schaafsma Tjalling P. ., 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) 

3699 B-9 
23-04-1834 

 

Schaafsma Tjalling T.---- Schaafsma Anna T. kind van Schaafsma Tjalling T. en Hiemert van Catharina H. , 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) 

8211 988-3, 15 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Schaafsma van ….? te Harlingen de weduwe, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

8386 949/6-5 Schaafsma W. O. 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) 

9134 1081-30 

25-04-1883 

Schaafsma W. O. te Schiermonnikoog ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

9126 1043-30 

1879/1880 

Schaafsma W. O. te Schiermonnikoog Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 

1879 (3 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Schaafsma W. W.  te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6840 36-A  

blz. 42 

22-04-1824 

Schaafsma Watze G.  Kroeghouder 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Schaafsma Wiebe 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) 

6256 313 
29-03-1815 

Schaafsma Wieberen,  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) 



8199 729/5, 290 

Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Schaafsma Wijbe W. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9465 Deel 2, 108 
31-03-1859 

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

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

3699 A-43 

14-02-1834 

Schaafsma Willemke Andries,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij 

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

6243 151 

03-03-1814 

Schaafsma Wiltje Entes , Meester Timmerman  en Greveling Tjerk Meester Verwer  en Schotanus Jacob Jans Meester IJzersmid , 

in een  brief van  Fopma J. L. ,de Schout van Sexbierum  die aan de Commissaris Generaal schrijft   dat hij uit zijn Prive Beurs 

heeft betaald aan voornoemde personen een somma van  147 guldens en dat hij enz. enz. jaar 1814 (2) 

9465 Deel 2, 108 
31-03-1859 

Schaafsma Wybe Pieters, Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

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

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Schaafsma Wybe Slager van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  en Canton Baard  op een  
Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6016 707 

21-11-1816 

Schaafsma Wybe, 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) 

6257 410-4 
28-04-1815 

Schaafsma Wybren Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig 
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Schaafsma Wypke Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6379 16 

05-01-1814 

Schaafsma….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen 

fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2) 

6046 357 

24-05-1819 

Schaafstra Jan Bodes---- 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) 

6856 4-A 

11-10-1824 

Schaai H. J. te Rotterdam,  oud Magazijnmeester in het huis van tuchtiging te Leeuwarden jaar 1824 (8) 

6101 1370               

30-12-1823 

Schaai van H. J.---- Dornseyffen W. F.  (Dornseiffen) te Utrecht , hij wordt benoemd als 1e commies of Boekhouder  in de 

gevangenis van Leeuwarden op een jaarlijks tractement van fl. 600.=  en tot Magazijnmeester benoemd Schaai van H. J. te 
Rotterdam op een jaarlijks tractemet van fl. 500.= enz. jaar 1823 (4) 

6834 7-A 

17-02-1824 

Schaai van H. J., hij bedankt voor de benoeming van  de post van Magazijnmeester in het huis van reclunie en tuchtiging in 

Leeuwarden jaar 1824 (3) 

6830 4-A 
15-01-1824 

Schaaij van H. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij te Rotterdam bij den Slappengang des 
Koophandels aldaar is  en dat hij enz. verder vermeld  in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan het Departement van 

Binnenlandsche zaken de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht en de Heer Westenkamp A. te Leeuwarden  jaar 1824 (8) 

6830 5-A 
15-01-1824 

Schaaij van H. J. ook Schaai---- Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te 
Utrecht tot eersten Commies of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze 

heeft voor deze post bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in 

een brief van de Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3) 

6101 1311  
16-12-1823 

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

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

8076 245/15, 287 
10-03-1838 

Schaak van T. Amsterdam Reder, jaar 1838 

6418 248-b 1e bat 

1e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Schaakland Bouke Pieters 60 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 
afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie 

Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 



6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Schaaksma B. P. 683 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en 

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

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

6418 248-C 1e bat  

11e  blz. 

Nom. Staat 
09-06-1817 

Schaaksma Bauke * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door 
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Schaaksma Jouke Pieters 60 Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6420 367 

09-08-1817 

Schaaksma Romke wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van 

1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen 
paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3) 

6381 199-B 

26-03-1814 

Schaaksma Rouke Pieters, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer 

niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met 
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

6381 42 

28-02-1814 

Schaaksma Rouwke---- Boer de Jouwke Huberts wonende te Balk hij heeft lot nr. 36 getrokken voor de Militie maar dat de Schout 

van Balk niet bekend is wegens enige redenen enz. ook genoemd  Vries de Willem Ferdinands mede te Balk wonende en 

getrokken het lot nr. 231 welke mogelijk een abuis zijnde en door de oproeping van Boer de Jouwke Huberts gemelde Vries de 
Willem Ferdinandts voorals nog zoude kunnen bevrijden van den actieve dienst, tevens die nopens de persoon van Dijk van Pieter 

Passchiers in de Sondel wonende  hebben getrokken no. 219 en Schaaksma Rouwke wonende te Lemmer  hebbede getrokken 196 

maar waar nopens Dijk van Pieter Passchiers niet zeer twijvelachtig ben maar nopens Schaaksma Rouwke onzekerde ben enz. enz. 
jaar 1814 (2) 

6379 16 

05-01-1814 

Schaalinge….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen 

fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2) 

6631 1151 
07-09-1814 

Schaap & Zoonen Joseph is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag 
weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de 

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

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Schaap Abraham Chaims te Hindelopen 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) 

8309 1103-11 

07-11-1840 

Schaap Abraham er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Leeuwarden der Koninklijke 

Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Schaap Andreas, Korporaal Regiment Lanciers no. 10 02-04-1809 Nijmegen,  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) 

9183 1198 

05-08-1916 

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

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

6418 255-B 

01-06-1817 

Schaap Ate IJ. 81 is zijn volgnummer en Noordwolde zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

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

6870 17-03-1825 
20-D blz. 12, 

15 

Schaap B. hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland 
wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende 

de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, 

behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland 
(47) 

6645  896 

08-11-1815 

Schaap B. L. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan 

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

jaar 1815 (4) 

6401 

 

844 

26-10-1815 

Schaap Bote---- Beekkerk Haije Oud Luitenant  Colonel der Nationale Garde ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat deuitgegeven gelden ten behoeve van het dechatemend Vriesche Garde 

gediend hebbende in de Blokkade van Delfzijl tot betaling der soldijen  opgemaakt door Veen van der ….? Capitein Commandant 
van het Detachement en Schaap Bote Capitein, Cats J. Sz.  Old Capitein  enz. jaar 1815 (3) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Schaap Bote 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) 

6391 15 

24-12-1814 

Schaap Bote Kapitein Kommandant 2e Comp. Vriesche Garde Nationaal te Appingadam---- Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij 

opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het 
gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand 

november van  1813 en dat hij  als Fourier Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de 

commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en Orie 
N.  jaar 1814 (8) 

6399 803 

26-09-1815 

Schaap Bote---- Overveldt vasn S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjebbes Tjebbe Klaas Koopman te Hindelopen, 
Lohman L. Koopman te Workum, Schaaff Nicolaas Koopman te Joure, Scheltema Jacobus  te Franeker, Schaap Bote Koopman te 

Sneek, Orij Nicolaas te Leeuwarden  als geweezene Officieren bij de voormalige Nationale Gardes dat zij door de gemeenen van 

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



6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Schaap Bote 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) 

6422 499 
17-10-1817 

Schaap Bote staat vermeld in een door Lijcklama a Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige 

Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie, wanneer voornoemde uit den dienst 

is getreden en om welke reden. enz. jaar 1817 (6) 

6412 387 
22-11-1816 

Schaap Bote staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  
betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen bij de 

Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3) 

6389 33 - 34 
02-11-1814 

Schaap Bote, ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , Onderwerp:  geeft te kennen 
Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant 

der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche 

Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz.  onder 
commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., 

Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5) 

6380 13 nr. 68 
29-01-1814 

Schaap Bouwe Corn’s te Hindelopen, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van 
het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de 

Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

9180 1246 

05-07-1915 

Schaap Bouwe Uilkes,  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) 

6398 704 

02-08-1815 

Schaap Corn Egberts Ca nton Holwerd staat vermeld  met het besluit van Sloterdijk v. J. F.  President van de Militie Raad van het 

1e District, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende Militaire zaken  waarin vermeld 

het extract uit het register der Besluiten enz. jaar 1815 (5) 

6853 42-A 
10-09-1824 

Schaap Cornelis E. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder 
dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Schaap Douwe Corn’s, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

8204 829/20, 264 
Blz. 4v 

14-08-1839 

Schaap Douwe Douwes 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) 

8363 469/1, 270 
13-05-1841 

Schaap Douwe Luitjens Irnsum Politiedienaar te Irnsum 

8356 308-18 

29-03-1841 

Schaap Douwe Luitjens wonende te Irnsum hij wordt voorgesteld voor een functie in het nieuw te oprichten Distributie Kantoor te 

Irnsum enz. jaar 1841 (3) 

8359 377-27 
19-04-1841 

Schaap Douwe Luitsens---- Meer van der Tjeerd Pieters ondertekend een brief aan de Gouverneur van Friesland geeft met 
verontschuldigde eerbied te kennen dat hij als Kastelein te Irnsum door het overlijden van Schaap Douwe Luitsens de post van 

Distribiteur is opengevallen en hiju enz. jaar 1841 (3) 

9180 919 
18-05-1915 

Schaap E.----Boersma K. te Roordahuizum  hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  een vergunning om een 
uitweg te mogen maken  langs de rijksweg wegens uitbreiding van zijn woningenz.  met de toestemming en de voorwaarden, 

tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. tevens wordt hierin genoemd Schaap E.  Bouwkundige te Roordahuizum die 

in een handgeschreven brief  (met gedrukt briefhoofd) met zijn handtekening  vraagt om 2 stobben van bomen enz.   jaar 1915 (1 ) 

8047 260/, 4839 
02-06-1837 

Schaap Engbert Dirks * 11-11-1814 Matroos op de Jonge Gerbrand, jaar 1837 

7983 260, 260/11 

14-03-1837 

Schaap Engbert Dirks Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Schaap G.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle 
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen 

en vee, enz. jaar 1877 (5) 

5667 10 blad 9  
00-00-1880 

Schaap G. , Manufacturier,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  

aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2 

17-06-1890 

Schaap Gerben Hemelumer-Oldefert Haring Visser met hetSchip de Evertsen komt voor  als kapitein van gemeld schip in het 

register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 86  

00-00-1890 

Schaap Gerben op de Haringvisserij,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 105 

00-00-1891 

Schaap Gerben op Haringvisserij, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

6836 32-B 

11-03-1824 

Schaap Grietje Jans en Germens Tjitske weduwe van Beron Wieberen Jelles een verzoek om uit het Armenhuis te ontslagen 

worden jaar 1824  (3) 

9181 1645 

03-09-1915 

Schaap H. D. gehuwd met Haan de Antje,  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) 

5666 8 

00-00-1886 

Schaap H.---- Dijkstra Jan, Stoombootondernemer te Tolbert deelt mede dat hij met de schroefstoombarge genaamd Hallum voor 

70 zitplaatsen  naar Hallum en Dokkum en van Hallum op Dokkum zal varen het hoofdkantoor is gevestigd te Hallum bij  Dijkstra 
J. te Leeuwarden bij Schaap H. en te Dokkum bij Sinning J. een foldertje aanwezig overgedrukt uit de Leeuwarder Courant van 

den 23e Juni  gewaarmerkt met de handtekening van  Dijkstra J. enz. enz. jaar 1886 (3) 

8364 481-20 
17-05-1841 

Schaap H. H. en Lijcklama a Nijeholt H. L. beide Landeigenaren, ondertekenen een brief aan de Gedeputeerde Staten van 
Vriesland betreffende het vervangen van een zekere Duiker in de Grooten weg der 1e Klasse van Leeuwarden naar de 

Overijselsche Grenzen enz. jaar 1841 (8) 



6645  896 

08-11-1815 

Schaap H. J. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de 

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

jaar 1815 (4) 

6379 110 
21-01-1814 

Schaap H. Y.---- Tuymelaar & Zonen H., een brief van Semler F. (Frederik) de Maire van Heerenveen een door hem getekende 
brief aan de Commissaris Generaal van Friesland met als onderwerp: het detachement Kozakken dat in Heerenveen gehuisvest was 

en sedert 18 november 1813 vertrokken zijn  met een schuld van f. 334-17-8 en Tuymelaar & Zonen H. Competeeren bovendien 

nog wegens levering van  6 ellen grijs laken , dat op den 24e november door 2 kozakken aangevoerd wordende door een zekere 
Jode Koopman Schaap H. Y. enz jaar 1814 (2) 

6296 265 

15-03-1820 

Schaap Harmen---- 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) 

6630  1017B, 6 
22-08-1814 

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

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

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

6630  1017A, 5 

22-08-1814 

Schaap Harmen Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6383 61 

02-04-1814 

Schaap Harmen, 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) 

6415 54 

08-03-1817 

Schaap Hendrik Jans---- Herckenrath ….? Commanderende officier van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een 

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

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Schaap Hendrik, 300 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) 

6840 36-A blz. 7 
22-04-1824 

Schaap Hoite Herms Slagter 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) 

9180 1246 

05-07-1915 

Schaap Hoite,  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) 

6282 737-7 

07-07-1817 

Schaap J. A. de weduwe , Boerinne te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier 

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

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

6840 36-A blz. 3 
22-04-1824 

Schaap J. de weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

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

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

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

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

6070 424-28      25-
05-1821 

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

Dossier met alle namen (15) 

6070 424-28      25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Schaap J. T. 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) 

6840 36-A  

blz. 14 

22-04-1824 

Schaap J. Tapper 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Schaap J. te Sneek 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) 

5988 483 

18-06-1814 

Schaap Jacob Sipkes thans van beroep Geregtsdienaar, hij wordt voorgedragen voor de post van Deurwaarder Executeur op 

Terschelling er wordt ook in genoemd de Deurwaarder  Executeur Woude v.d. T. R. eerst van beroep Veldwachter enz. jaar 1814 

(2) 

6244 266 

29-03-1814 

Schaap Jacob Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en door de permanente 

stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge aanhoudende winter aan de Arme 



kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz. voornoemde is een der ondertekenaars enz. jaar 1814 

(4) 

6002 761-b 

28-08-1815 

Schaap Jacob Willem  arbeider onder Spanga Onderwerp Crimineel en gevangenis jaar 1815 (3) 

6002 728 
16-08-1815 

Schaap Jacob Willems, Arbeider onder Spanga, de deurwaarder wilde beslag leggen maar hij was vetrokken naar later bleek naar 
Ossenzijl aan de Lageweg in de Provincie Overijssel  enz. enz. jaar !815 (2) 

6421 434 3e 

Bataillon 
18-09-1817 

Schaap Jan Hendrik * Kampen 6 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 

kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 

1841 (3) 

6422 473 

07-10-1817 

Schaap Jan Hendrik staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 

Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn 
gegaan, maar dat hij met verlof is agtergebleven enz. jaar 1817 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schaap Jan Hendriks 400 Zwartsluis is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

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

6093 302-2 
11-04-1823 

Schaap 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) 

6098 905 

19-09-1823 

Schaap Jan Jans de Oude zijn van beroep oud Zeeman, in zijn pakhuis op Schiermonnikoog is opgeslagen de geborgen schipsvleet 

enz. van een onbekend schip enz.  jaar 1823 (2) 

6394 234 

06-03-1815 

Schaap Jan Jillis (Uitlandig) 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Schaap Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 

Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 1818 
(3) 

6631 1151 

07-09-1814 

Schaap Joh. ‘s is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals 

voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der 
Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8) 

8211 988-3, 16 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Schaap Joh. te Joure, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

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

6383 57 

02-04-1814 

Schaap Johannes Th. 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) 

6078 95-28 
25-01-1822 

Schaap Johannes Thijsses ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Joure  enz. 
enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-25 

29-11-1823 

Schaap Johannes Thijsses , 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) 

6089 1194 blz. 24    

23-12-1822 

Schaap Johannes Thijsses te Joure Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6047 379 

03-06-1819 

Schaap Joseph  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 

Schaap Joseph, 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 

Schaap Joseph, 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 , 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)1822 (2)  alles (13) 

6840 36-A blz. 7 
22-04-1824 

Schaap Jouke Herms Slagter 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) 

6101 1293 
13-12-1823 

Schaap Jouke Jelles te Baard en Huisman te Jorwerd, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde plaats  van Schatters en 
Bijschatters bij de Belastingen  enz. jaar 1823 (2) 

6394 234 

06-03-1815 

Schaap Klaas Cornelis (Uitlandig) 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Schaap Koop 310 Blokzijl 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Schaap L. A. de weduwe wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

8386 949/29 

20-09-1841 

Schaap L. de weduwe te Irnsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Schaap L. H. 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) 

8280 517-11,  
34-35, 37 

19-05-1840 

Schaap L. H. te Joure wordt vermeld als schatter in de Gemeente Haske in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 
Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat 

der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 



belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Schaap L. H. weduwe Egberts D. 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) 

6383 62 
02-04-1814 

Schaap L. H..ms 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 

6389 33 - 34 
02-11-1814 

Schaap L. T. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , Onderwerp:  geeft te kennen 
Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant 

der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche 

Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz.  onder 
commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., 

Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5) 

8364 489-6 
1+18-20 

18-05-1841 

 

Schaap Lijckele Harmens 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

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

6863 22-A  

23-12-1824 

Schaap Michiel B. te Kortezwaag, Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens een 

verschil in de aangifte belasting enz. enz. jaar 1824 (2) 

6389 101 
21-11-1814 

Schaap Nicolaas 2e Luitenant der 2e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm arr. 
Sneek enz. jaar 1814 (1) 

3572 44-c 

26-08-1822 

Schaap Obbe van beroep Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen 

enz. jaar 1822 (3) 

8355 294-33 
26-03-1841 

Schaap Otto, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 1804 Woudrichem (37 jaar in 1841) ,  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) 

8285 615-2, 4-1 
19-06-1840 

Schaap P. J. te Jorwerd 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) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Schaap P. J. te Jorwerd 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. 14 
22-04-1824 

Schaap P. Slager 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) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Schaap P. te Jorwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Schaap P. 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) 

9184 958 

23-07-1917 

Schaap R. Deersum Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (3) 

6833 27-A blz. 9 
06-02-1824 

Schaap Rienk 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 

6394 234 
06-03-1815 

Schaap Sjoerd Cornelis (Uitlandig) 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Schaap Sjoerdtje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8285 615-2, 4-1 

19-06-1840 

Schaap T. J. te Jorwerd 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) 

6034 398 

30-05-1818 

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

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

3572 44-c 

26-08-1822 

Schaap Thijs en Zoon, Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. 

jaar 1822 (3) 

9187 1644 
06-11-1918 

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Schaap Tijmen Ruurds, 184 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 16 

Schaap W. of U. te Harlingen hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de 
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke 

beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de 



ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in 

Vriesland (47) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schaap Willem 556 Blokzijl 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) 

6044 206 

31-03-1819 

Schaap Willem A. , 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Schaap Willem, 909 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) 

8280 517-11,  
34-36 

19-05-1840 

Schaapen L. H. te Joure wordt vermeld als schatter in de Gemeente Knijpe in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 
Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat 

der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 
1000 namen (69) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Schaapman & Mans? te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8379 802-1 

16-08-1841 

Schaapman Evert 27 jaar oud van beroep Ondermeester solliciteerd naar de functie van onderwijzer te Molkwerum, met een lijst 

waarop de resultaten van zijn examen staan jaar 1841 (8) 

6636 167 

21-02-1815 

Schaapman G. C.---- Reitsma G. G.  Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G. C. 
Schoolmeester aldaar deze ingezetenen  en alle hoofden  der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order voor 

Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van 

Binnema B. R.  die het huwelijk met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij  de toestemming van de ouders 
maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken en de neef  Reitsma S. W.  intussen kerkvoogd geworden zijn  en 

verzoeken  Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen  enz. jaar 1815 (7 

6392 84 
02-02-1815 

Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten uit den Landstorm in den 
School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim 

van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd 

Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles.  Mr. 
Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met 

handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm Reitsma A. G.  en Bruinsma A. 

van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5) 

6391 17 en 48 

05-01-1815 

Schaapman G. E.  Schoolonderwijzer te Hardegarijp een door hem ondertekende brief betreffende zijn klacht voor in de school te 

Hardegarijp het houden der Nachtwacht maar dat hij zulkst tot heden nog niet, tevens een antwoord in een ondertekende brief van 

de Schout der Gemeente Hardegarijp Reitsma G. G. dat de slaapkamer van de Schoolmeester en zijn huisgezin grenst aan de 
school en door het gedruisch van de mannen van de wagt hunne nachtrust verstoord wordt en de schoolonderwijzer zijne pligt als 

schoolmeester overdag niet behoorlijk enz. jaar 1815  (9) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Schaapman te Zwolle 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) 

6257 410-13 
28-04-1815 

Schaapsma Pytter 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) 

6021 218 
10-04-1817 

Schaar A. te Aarlen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22) 

6846 5-A 

24-06-1824 

Schaard Johanna Alta----- Jentjes Jacob wonende te Wintersum kanton Rauwerd Verzoekt kwijtschelding van een boete 

betreffende de niet op tijd afgelegde eed bereffende de nalatenschap van zijn vrouw Schaard Johanna Alta jaar 1824 (3 

6380 13 Lijst 1v 
29-01-1814 

Schaarenberg Jan Hendrik te Oosterwolda, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

5983 61-C 

25-01-1814 

Schaarstra Tjebbe Roelofs------ Vlink Toussaint Everts---- Tamboer Klaas Gerbens en Vlink Toussaint Everts betreft een 

betrekking als Politie dienaar , en hun bewapening , en een nota van kosten van hen betreffende; gearresteerd en getransporteerd 
Schaarstra Tjebbe Roelofs te Sint Nicolaasga en getransporteerd naar Sneek, Kampen van Sytze Hermanus getransporteerd  van 

Sneek naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (7) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Schaas Jan Cornelis * 19-01-1818 Matroos op de Catharina Johanna, jaar 1837 

8376 744/15-7 

30-07-1841 

Schaas Jan Cornelis * 19-01-1818, met  de namen van zijn ouders, waar hij naar toe gaat met  het schip en aanmerkingen hij is 

onderstuurman op de Gezina (4) 

8096 914/362 
28-06-1838 

Schaas Jan KornelisHeerenveenMatroos op deCatharina Johanna, jaar 1838 

9725 Deel 2 

31-08-1880 

Schabel Workum Kapitein op de Jantina komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-

1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2) 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

Schacht G. A. (Dr.) 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) 

6671 54 deel 2, 8 
22-01-1818 

Schacht G. A. Dr. te Leiden Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 



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

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

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Schacht G. A. Dr. te Leyden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

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

6683 2 deel 1, 7 

04-01-1819 

Schacht G. A. Predikant te Leyden tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 

Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de 

classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, 
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

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

classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 9 

06-02-1824 

Schacht G. J. te Leyden, 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 

8093       565-6   
13-01-1838 

Schacht Heinrich Geb. Haarburg, laatst gewoon hebbende te Groningen. Fuselier Overleden te Amboina  3-11-1836,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

9725 Deel 2  

Blz. 188 
00-00-1898 

Schachtschabel  Siebe, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

9725 Deel 2  

Blz. 208 

00-00-1899 

Schachtschabel Siebe , Zeemilitie  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 205 

00-00-1899 

Schachtschabel Siebe , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 206 

00-00-1899 

Schachtschabel Siebe , Zeemilitie, gaat naar gaat naarde Oostzee hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel 2  
Blz. 191 

00-00-1899 

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

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

6027 696 

07-10-1817 

Schade Adam----Bakker Hendrik  Kapitein op de Frederik Herman (Friedreich Hermann) komende van Koningsbergen naar 

Rotterdam doch op de gronden van Ameland gestrand en  de lading verkogt deze akte is ondertekend door Visser Barend & zoon 
en Rodenhuis B. een  notariële akte voor Notaris Versteeg Matthijs en  Schade Adam Notaris te Rotterdam en de heer Vink 

Nicolaas Michiel kantoor houdende op de Zuid Blaak Wijk B. no. 10 aldaar  ook genoemd Wyma Sjoerd Simons Openbaar 

Notaris te Harlingen enz. jaar 1817 (4) 

9183 1731 

05-12-1916 

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

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

6083 559 
10-06-1822 

Schadee  M. de nieuw benoemde ontvanger  Onderwerp: overdracht van het kantoor te Heerenveen met een specificatie van de 
aanwezige gelden en Documenten, door het lid van et College van Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland Salverda S.  jaar 

1822 (5) 

6083 563 + 599 

20-06-1822 

Schadee---- Barends Jacob omdat zijn chef  Schadee 5 tot 6 weken afwezig  zal zijn is er een notariele akte nodig zodat zijn Oudste 

Commies Barends zijn post kan waarnemen te Heerenveen enz.  ook al omdat Schadee nog in Harlingen woont  moet hij vaker 
enz. enz. jaar 1822  (5) 

6080 287 en 288 + 

296 en 310 
20-03-1822 

Schadee J. ---- Barends Jacob, Commies ten kantore Partuculier is benoemd tot provisioneele waarneming van de post van 

Ontvanger Particulier wegens het overlijden van de heer Nauta  Ruardusenz. en de heer Schadee J. wordt dan  benoemd tot 
Ontvanger Particulier te Heerenveen i.p.v. de overleden Nauta Ruardus jaar 1822 (21) 

6081 339 

03-04-1822 

Schadee J.  hij is benoemd als Ontvanger en in dit document wordt de  overgave van het kantoor te Heerenveen geregeld  jaar 1822 

(2) 

6083 528 
01-06-1822 

Schadee J.  is aangesteld tot ontvanger particulier te Heerenveen en heeft de Eed afgelegd en hij zal op 7 juni zijn functie 
aanvaarden een tijdelijke waarneming zal geschieden door Barends J. enz. jaar 1822 (2) 

6833 27-A blz. 5 

06-02-1824 

Schadee J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende 

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

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

6101 1360                     

29-12-1823 

Schadee Jan----Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Schoterland heeft zig op aanschrijven van de Gouverneur 

begeven met de secretaris naar het kantoor van Schade Jan  tot dusverre Ontvanger Particulier te Heerenveen om aldaar de kas en 

administratie te controleren  enz. ondertekend door Schadee Jan,van P. O. Vierssen, Loos B.?  en Heerens van ….? enz. jaar 1823 
(2) 

8280  517-11, 42 

19-05-1840 

Schadenberg T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 

Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel 
over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

6281 583- 58 
05-06-1817 

Schaef van der Romke Jarigs, Timmerman, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6281 583- 57 
05-06-1817 

Schaef van der Take Jarigs, Timmerman, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 

vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

8285 615-2, 24 

19-06-1840 

Schaepman & Hens te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

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



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

enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 2 

19-06-1840 

Schaepman & Lens J. te Zwolle, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

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

8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

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

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

8280 526-1, 39 

22-05-1840 

Schaepman H. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Harlingen 

Schaepman te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn 

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

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Schaepman te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840 

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

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Schafer L. te Molkwerum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Schafman Joh’s Andries 558 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) 

5986 238 

01-04-1814 

Schafraad J. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 

aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 

1814 (5) 

5983 76 
27-01-1814 

Schafrad J. (Schafraad) ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en 
Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Schaften van Andreas Johannes * Heusden, 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) 

5983 81 

31-01-1814 

Schafteraad T. Aanbesteding voor het leveren van  Baardscheren aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Kingma A.   

met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4) 

7977 157-18 
13-02-1837 

Schage A. J.  te Nijeholtwolde betreft een request (niet bijgesloten) voorzien van een verklaring van 4 persoenen welke alsmede 
enz. Jaar 1837 (3) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Schage Albbert * Hamburg, 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) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Schage Albert , Marinier Korps Mariniers * 12-04-1819 Hamburg,  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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Schagen van Antonius, 479 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) 

6683 2 deel 1, 7 
04-01-1819 

Schagen van C. A. Predikant te Kapelle tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van 
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2,8 

04-01-1819 

Schagen van C. A. te Kapelle 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. 9 

06-02-1824 

Schagen van C. A. te Kapelle, 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. 

9 
16-01-1822 

Schagen van C. A. te Kapelle, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Schagen van Johannis 218 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant 

Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd 

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

6093 302-2 

11-04-1823 

Schager Pieter 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) 



6866 04-02-1825 

28-B 

Schaijk van ….?---- Klasen G.  wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en 

Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. 

jaar 1825 (6) 

6867 12-02-1825 
26-A 

Schaijk van ….?---- Storm ….?,  Lotz ….? en Schaijk van ….? Geposteerd als Visiteurs op Rijks uitlegger Boreas dienende tot de 
klaringen bij de Engelsmanplaats enz. Onderwerp: hun uitbetaalde tractement, jaar 1825 (1) 

6869 03-03-1825 

27-A   

Schaijk van Johan Leonard wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op 

s’Rijks uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 1825 (2) 

6255 305 
23-3-1815 

Schaik ….? (de heeren) te Groningen staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente 
Schiermonnikoog  also de Diaconie jaar 1815 (2) 

6260 813 

16-08-1815 

Schaik Gijsbert---- Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik en Beek van der Zamina weduwe van Schaik Gijsbert beide 

beddeverkoopsters   wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide getekend request dat zij op het eiland 

Schiermonnikoog  hebben vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van fl. 130.-  en dat zij sinds 2 jaar geen enz. Jaar 1815 
(2) 

9181 2030 

25-11-1915 

Schaik Martinus te Leiden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

6046 357 

24-05-1819 

Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht)---- 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) 

5995 37 
14-01-1815 

Schaik, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge 
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 

1815  (12) 

6683 2 deel 1, 11 
04-01-1819 

Schainck Bolt J. Predikant te Grootegast 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) 

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Schainck Bolt J. te Grootegast 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. 19 

06-02-1824 

Schainck Bolt J. te Grotegast, 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. 

19 
16-01-1822 

Schainck Bolt J. te Grotegast, 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Schakel Geertje vrouw van  Overwijk Marten met 1 kind ,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, 

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

van bestemming,  jaar 1916 (3) 

8260 110-18 
08-11-1839 

Schalhas Heinrich , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 08-12-1810 Frachzelwald,  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) 

5982 1752 
13-12-1813 

Schalsum de Eg…? 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) 

6410 351 

11-10-1816 

Schaly J. Gwezen Aannemer en Generaal  wordt vermeld in een ondertekende brief van de Staatsraad Interdant generaal van de 

Administratie van Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6040 837 

17-11-1818 

Schändlen ,… , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 

van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot 

Westerholt    jaar 1818 (3) 

6044 149 
08-03-1819 

Schandler……., 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) 



6864 18-C 

07-01-1825 

Schanfleer Egidius * 26-09-1801 Ninove , Kanonnier;   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) 

6640 519 

06-06-1815 

Schans van der Albert Hendriks---- Taekema J. T. (Jeen Takes) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de requeste van de Diaconen van Norch wegens restitutie verschoten aan Schans van der Albert Hendriks wonende in 

de Fortresse de Zwartdijkster Schans in Drente enz. jaar 1815 (6) 

8309 1106-14 
09-11-1840 

Schans van der Annechien staat als moeder vermeld in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig 
Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der 

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

6418 248-b 1e bat 
2e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Schans van der Dirk Jacob 178 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 
der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 

afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie 

Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Schans van der Lodewijk * 03-09-1821 Groningen zoon van Schans van der Annechien vader onbekend in een Nominative Staat 

met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de 

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

9191 1165 

21-09-1920 

Schanserbrug----- Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel  in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en  een 

getekende kaart  (Blauwdruk) en de Schanserbrug  bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding door 

Rijkswaterstaat jaar 1920 (18) 

9126 1586 

03-11-1879 

Schanserbrug,------- Looxma Ypeij A. te Rijperkerk,  in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om enige 

percelen land gelegen  nabij de Schanserbrug aan de straatweg aan te sluiten door een dam te leggen enz.   tevens de toegestane 

vergunning met de voorwaarden enz.  jaar 1879 (7) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 2 

06-02-1824 

Schansman J. te Sluis, 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. 2 

06-02-1824 

Schansman J. te Sluis, 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 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Schanzlen Henrij François Geb. Stein, laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier 21-2-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia) 

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

8280 517-11, 22 
19-05-1840 

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

beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

5664 274-a, 39 
28-02-1918 

Schaper & Schaper Wolvega Schip de Wolvega I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 39 

27-02-1917 

Schaper & Van de Veen Wolvega Schip de Wolvega I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6093 339 

23-04-1823   

Schaper Arend L. ,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens 

de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

6046 328-31 

11-05-1819 

Schaper Arend Lyckles Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de 

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

5664 274-a, 26 

28-02-1918 

Schaper D. Ee Schip de Voorwaarts,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6628  825 blz. 2> 
23-05-1814 

Schaper D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate 

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

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

6082 453 

03-05-1822 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Schaper D. L. te Koudum 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) 

8386 949/17 

20-09-1841 

Schaper D? W. te Molkwerum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in de 
maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Schaper Dirk L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Schaper Dirk L.  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering 

en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de 

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

6093 339 

23-04-1823   

Schaper Dirk L. ,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens 

de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

6075 832 

31-10-1821 

Schaper Dirk Lyckles in het releve der zetters behoord gebragt te worden dat hij ook in het bezit heeft  2 pondematen 9 einzen 

greide 5e klas en Zee van der Reinsk Jans 1 pondemaat , 4 einzen greide 5e klasse enz. jaar 1821 (1) 

6100  1215-28 

29-11-1823 

Schaper Dirk Lycles, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk  in 1823 die dat ook in 1824 

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



6078 95-29 

25-01-1822 

Schaper Dirk Lykles ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Balk enz. enz. 

jaar 1822 (3) 

6073 619 

01-08-1821 

Schaper Doede Jacobs---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel 

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

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

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

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

Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke 
Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  

van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11) 

9180 420 
05-03-1915 

Schaper Doede,  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) 

6070 424-28      25-

05-1821 

Schaper Durk L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6293 136+B 

18-02-1819 

Schaper Durk Likles---- Koe de Age te Elahuizen, Jong de Cornelis Jarigs te Warns, Hornstra Albert Clases te Nijega en Schaper 

Durk Likles te Hemelum worden in qualiteit als Grietenije Raaden van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde opgeroepen om op 

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

02-1819 , jaar 1819 (16) 

6060 480 

06-07-1820 

Schaper Durk Lyckles, 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) 

6015 662 
31-10-1816 

Schaper Durk Lykles---- Bere de Arent Julianus Carel hij wordt samen met Hornstra Albert Klases  benoemd tot Zetter der 
Belastingen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ter vervulling van de opengevallen plaatsen door bekomen 

ontslag van Schaper Durk Lykles en Zuiderveld W. R. enz. jaar 1816 (1) 

6015 621 

17-10-1816 

Schaper Durk Lykles lid der Grietenye raad van Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde voor de volgende jaren tot zetter in 

deezen deele benoemd heeft ten kennen gegeven dat hij ook zetter in Gaasterland is benoemd en verzoekt ontslagen te worden, 
Zuiderveld Walter Reins te Elahuizen heeft zich ten dien fine bij Missive d.d. 9 oktober aan de gewezen Schout gewend enz. enz. 

jaar 1816 (1) 

9181 1645 
03-09-1915 

Schaper Durk,  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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

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

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

en vee, enz. jaar 1877 (5) 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Schaper J. S. Joure Schip de Vlecke Joure ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5673 

 

56 

29-01-1903 

Schaper J. te Joure, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Vlecke Joure II“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend in het reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen 
enz. jaar 1903 (1) 

9180 264 

06-02-1915 

Schaper Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

5664 48 

18-09-1903 

Schaper Johan Joure Kapitein ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 7 

16-04-1903 

Schaper Johan Schip de Vlecke Joure II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6282 682 

28-06-1817 

Schaper Lykle Jans---- Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  Koopman te Lemmer wonende schrijft en 

ondertekend een brief aan  de Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen  dat zij van Lemsterland  ten 1e een 

somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz. enz. 2e  een somma van eenduizend caroli guldens   de 1e sedert 
1811 en de 2e sedert 1809  enz. ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij 

Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de  Provinciale deurwaarder    Vries de Egb. in , er  worden ook in genoemd 

Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en Schaper Lykle Jans te Oudemirdum,  Beijer J. C. ondertekend een document van de 
Deurwaarder enz. jaar 1817 (13) 

6628  825 blz. 2> 

23-05-1814 

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

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

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

6628  825 blz. 2 

23-05-1814 

Schaper W en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 

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

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

6088 1060 

10-11-1822 

Schaper W. J. ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen 

van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes 
Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend 

Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en 
Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4) 

6040 837 

17-11-1818 

Schardam  (de kerkmeesteren en armenbestuurders van) , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der 

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

Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 1818 (3) 

6040 837 

17-11-1818 

Schardam (het gemeentebestuur van) , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de 

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

heer Schmidt J. H.    jaar 1818 (3) 



6683 2 deel 2, 11 

04-01-1819 

Schardam G. H. te Benningbroek 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Scharenberg Anthonij Frederik 67 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op 
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant 

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

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

6380 13 nr. 62 

29-01-1814 

Scharenbergh Jan Hendr. te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing 

van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de 

Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

8106 150, 812/7 

18-08-1838 

Scharff Hendrik Christiaan Gouda en op reis naar Batavia Chirurgijn op het Schip Bellona, jaar 1838 

6671 54 deel 2, 8 
22-01-1818 

Scharp J. (De Ridder) te Rotterdam Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld 
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

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

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

6671 54 blz. 6 
22-01-1818 

Scharp J. te Rotterdam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 13 
22-01-1818 

Scharp J. te Rotterdam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 8 

04-01-1819 

Scharp J. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

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

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Scharp J. te Rotterdam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Scharp J. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 
06-02-1824 

Scharp J. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) 

dossier 40 

6709 36 deel 1 

blz. 7 
16-01-1822 

Scharp J. te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 
9 

16-01-1822 

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

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

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

3575 4 

18-11-1878 

Schat  Pieter R. St. Annaparochie Veer eigenaar St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 

1878 (3) 

9465 Deel 2, 13 
26-03-1857 

Schat Brant te St. Annaparochie Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie, Ouden Bildtdijk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld 
in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 

8364 498/10, 7 
21-05-1841 

Schat Jouke Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna Parochie die 
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

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

6242 112 

17-02-1814 

Schat Jouke Jans, als bode bij de mairie staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz. voor de 

Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3) 

9465 Deel 2, 12 

13-07-1863 

Schat Pieter J.zn. te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

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

is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8). 

9465 Deel 2, 12 
13-07-1863 

Schat Pieter R.zn. te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 
Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie 

is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8). 

6047 379 
03-06-1819 

Schat R. P.  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 

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

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

6082 453 
03-05-1822 

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

6070 424-27       25-

05-1821 

Schat R. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Schat Reinder P. T.  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) 



6631 1073 

07-09-1814 

Schat Reinder Pieters  en Tanja Piebe Piers Huislieden te Sint Anna Parochie in qualitiet als Volmagten  van de Gezamentlijke  

omslagtige eigenaren der Oude Bildlanden  onder het voornoemde dorpe  dat hen nog wegens de gemeente omslagen over de jaren 

1811/12/13 van den heer Blok K. (Klaas) president Burgemeester te Harlingen als administrator van een Zathe en Land en het huis 

no. 43 behorende voor twee derde aan Keth de Govert en voor een half aan de nagelaten kinderen van Blok Aafke  in leven 
huisvrouw van Dolleman G. M. en een beschrijving van de landen enz. ondertekend door Giffen van A. er wordt ook gesproken 

over het koopcontract van 7 juli 1752 enz. jaar 1814 (6) 

9180 42 
07-01-1915 

Schat Tjitske,  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) 

6274 901 

31-08-1816  

Schat Wob Douwes in leven gehuwd met  Groot de Grietje Klases----   Steeg van der Klaas Daams ,Boer van beroep, Groot de 

Rinske Anskes,  Boer van beroep en Groot de Grietje Klases  weduwe van Schat Wob Douwes Boerinne  alle wonende te 

Berlikum dat zij reedes voor een groot jaar een rekwest heben ingediend om voldoende van hun gelden wegens geleverde paarden 
en tot nu toe nog geen betaling hebben gehad (alle drie  ondertekenen deze brief) enz. jaar 1816 (2) 

6101 1344 

25-12-1823 

Schatkist---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en  Bepalingen wegens de 

overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der Schrifturen 
van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn  ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 1823 (27) 

9182 285/16 

07-02-1916 

Schats Jochem Joure Veldwachter Met Signalement 

6379 122 
27-01-1814 

Schattenberg R. en Boer de Jan Dirks beide Kooplieden , onderwerp: het kopen van 50-60 paarden voor enz. ook wordt er 
genoemd Fontein ….? Raad van de Commissie Generaal enz. er moeten binnen 3 weken 600 paarden gekocht zijn maar er is 

betreffende de prijs enz. jaar 1814 (3) 

6243 191-19 
06-03-1814 

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

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

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

9187 1787-A 
05-12-1918 

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

6099 1071 

31-10-1823    

Schatters voor het Slachtvee: een instructie voor de schatters van slachtvee jaar 1823 (5) 

6680 418 blz. 6 
07-10-1818  

Schaubroeck Van ….? te Brussel, Medicine Doctor, 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) 

5990 665 

26-08-1814 

Schauwenburg van Swader,  gewezen commies te Winterswijk,  Hij is een van de drie oude ambtenaaren van Convoyen en 

Licenten die voorgedragen worden  als Commies Ontvanger van Convoyen en Licenten te Makkum door het bedanken van de heer 

Wijs ….?   Jaar 1814 (1) 

6035 418 
08-06-1818 

Schavot, een begroting van kosten voor de constructie van een vervoerbaar schavot. Jaar 1818 (3)  

6871 28-03-1825 

16-A 

Schayk van---- Storm ….?, Lotz ….? en Schayk van alle drie commiesen Visiters dat zij ieder zeshonderd guldens Tractement 

jaarlijks genieten enz. enz. jaar 1825 (4) 

6052 861 

29-11-1819 

Scheartzenberg en Hohenlandsberg thoe Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken 

heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schee van der Hendrik 469 Pingjum 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) 

6856 21-A 
16-10-1824 

Scheedeman  H. H. Schipper op de Anne Catharina, jaar 1824 (1) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Scheef v.d. Doetz Siebrens te Buitenpost, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

8223 
   

1207/13 
26-11-1839 

Scheefsla, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en 
Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer, Steringa, Wygersma, Houtsma, 

Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen,, jaar 1839 

6302 164 

05-04-1823 

Scheefsma Jelger Obes , Aannemer van de verbouwing van het Schoollocaal der 1e Klasse te Makkum  enz. enz. en dat er een 

subsidie van fl. 800.= wordt verleend enz. jaar 1823 (2) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Scheelings Anthonie * Bloemendaal 25-11-1817, 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Scheemstra Albert Jans 379 Nijelamer 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Scheen  Johannes,  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) 

5994 988 

08-12-1814 

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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Scheen Petrus, 311 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 584 
02-12-1817 

Scheenstra A. S. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

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



6382 20 nr. 286 

29-03-1814 

Scheenstra Anne Alb. staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het 

Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

6078 95-34 

25-01-1822 

Scheenstra Hendrik Allen Eigenerfde te Nijeholtpade, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Wolvega enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1194  
blz. 31+ 32       

23-12-1822 

Scheenstra Hendrik Allen Eigenerfde te Nijholtpade 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 

Scheenstra Hendrik Allen, Eigenerfde teNijeholtpade, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 
Wovega  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Scheenstra J. Albers 14 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 

1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn 
afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6417 211 

15-05-1817 

Scheenstra J. Albers 29 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 

1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. 

jaar 1841 (6) 

9182 168 
21-01-1916 

Scheenstra J. W. te Wolvega , een handgeschreven brief met de handtekening  van hem hij verzoekt een uitweg te maken  op zijn 
in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend Wolvega sectie,  enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 

de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1916 (10) 

6418 248-D  

09-06-1817 

Scheenstra Jan Albers * Nijelamer  staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 

1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge 
het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale 

Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

8359 376-8 
17-04-1841 

Scheenstra W. F. Onderwijzer der Jeugd ,De Heer Controleur te Gorredijk verzoekt om voornoemde op te dragen als waarnemer 
voor zijn verlof van 14 dagen enz. jaar 1841 (3) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Scheenstra Wijbe 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) 

6049 616 

28-08-1819 

Scheenstra Wybe Frankes hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Makkinga  jaar 1819 (1) 

6052 812 
13-11-1819 

Scheenstra Wybe Frankes Schoolonderwijzer te Makkinga heeft zijn functie ingaande 2 November 1819 aanvaard, jaar 1819 (1) 

6380 13 nr. 75 

29-01-1814 

Scheep v.d. Dirk Sijbrens te Anjum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? 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) 

6378 18 
06-12-1813 

Scheep van der Dirk Sijberens---- Sminia van H. een aan hem gezonden brief door de maire van de Gemeente Anjum met als 
onderwerp: het uittrekken van vrijwilligers teneinde de verdreiving van den Franschen van den Vaderlandsche grond enz. zo biet 

zig aan Scheep van der Dirk Sijberens ter verruiling van nummer met Kooi van der Jan Gerrijts en Bouma Jacob Klases om de 

dienst in deze voor Dijkstra Lammert Bendert te vervullen enz. jaar 1813 (2) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Scheepen F. H.  841 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) 

8051 742/9 

34/6532 

26-07-1837 

Scheepen J. A. Grouw Schipper, jaar 1837 

6627 618 
31-04-1814 

Scheepen v. H. Tjerks hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude 

Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs 

voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  

8350 175/27-19 

21-02-1841 

Scheepen van Feike Joukes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van Vrouwen Parochie in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Vrouwen Parochie enz.,  

jaar 1841 (6) 

8350 175/27-19 

21-02-1841 

Scheepen van Feike Joukes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van Vrouwen Parochie in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Vrouwen Parochie enz.,  

jaar 1841 (6) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Scheepen van Hendsrik 226 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

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

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

6418 248-DD  

6e Compag. 
4e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Scheepen van Teeke staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 

Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 
een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-E 
2e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 
 

Scheeper Leijkle Frankes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots 
der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen 

welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 

1817 (4) 



6418 248-A  

 7e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Scheeper Lijkele Frankes * Haske wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

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

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

1817 (3) 

6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Scheeper Lijkele Frankes 11 is zijn volgnummer bij de 4e 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 

Scheeper Lijkle Frankes 11 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-B 

01-06-1817 

Scheeper Lijkle Freerks 281 Oudehaske 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Scheepers J. H. te IJsselmuiden, 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 

5996 151-a   
1e rij namen 

20-02-1815 

Scheepers Jan Aalberts hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6100 1087 
04-11-1823 

Scheepers Jan Alberts Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier 

(10) 

6099 1066 

31-10-1823 

Scheepers Jan Alberts, 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) 

6054 1 

03-01-1820 

Scheepsbreukelingen ----Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur  Onderwerp besmette aangespoelde personen afkomstig van een 

gestrand schip enz., en dat er gebruik gemaakt moet worden van enz. en door hem is aangewezen  het lokaal achter de Schans te 
Oostmahorn  tot berging van de scheepsbreukelingen enz. enz. jaar 1820 (4) 

6858 4-A 

08-11-1824 

Scheepsma  A. H. Embden Schipper , jaar 1824 (2)  

6830 14-A 
20-01-1824 

Scheepsma  A. H. van beroep Schipper wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Staat  aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende  een proces vebaal opgemaakt door beambten gestationeerd aan boord van s’Rijks uitlegger Vriesland 

op den Abt enz. jaar 1824 (5) 

5711 11 en 12 

30-11-1899 

Scheepsmeting en invordering  Kanaal en Bruggeld een ambtelijk stuk Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 

toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jar 1899   
(22) 

9182 114  

15-01-1916 

Scheepsramp met het schip de “ Kokmeeuw”  WON 69, met een lijst van ouderdom, waarde verzekering, aantal pasagiers, lading, 

tuigage, windrichting, aard ongeval, enz. enz.  enz. enz.  de gezagvoerder is Laan van der Lubbert W. te Makkum, jaar 1916 (4) 

9126 758 

24-04-1879 

Scheepsramp, 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) 

9126 887 

24-05-1879 

Scheepsramp, Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Mary and Mathilda met alle gegevens van het schip, de 

lading,  Norton John gezagvoerder  en Smith J. eigenaar van ,  jaar 1879 (4) 

8224 1229-8, 12 
02-12-1839 

Scheepstra Andries Daniels te Westdongeradeel Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie 
die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

9465 Deel 2, 96 

27-01-1849 

Scheepstra Anne te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

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

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1849 (8).   

3579 121, 122 

12-06-1844 

Scheepstra Anne ----Werf van der Jacob te Sneek en Scheepstra Anne Veerschippers van Sneek op Harlingen visa versa. 

Onderwerp: Er zal elken dag uitgenomen des zondags en Dinsdagen een Beurtschip varen van Harlingen naar Sneek  enz. enz. jaar 

1844 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Scheepstra 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) 

6052 857 

27-11-1819 

Scheepvaart   ---- Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met  de visitatie der schepen komende van 

plaatsen alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter weering 
van besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz.  ----------en een 

Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen  bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819 (30) 

9184 435 

07-04-1917 

Scheepvaart  Gjalt 35 jaar geb. Kollum Veldwachter Kollum, jaar 1917 (5) 

9182 285/21 

07-02-1916 

Scheepvaart Gjalt Kollum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9182 630 
05-04-1916 

Scheepvaart Gjalt te Kollum, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

8188 518/28, 244 

07-05-1839 

Scheepvaart Jan Gjalts Schipper Leeuwarden op Kollum , jaar 1839 

4635 E-1, 27 
02-09-1915 

Scheepvaart Mij.  Holland Friesland Leeuwarden, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden 02-09-1915 

4635 A-1, 23 

21-01-1915 

Scheepvaart Mij.  Holland Friesland Leeuwarden, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden 20-01-1915. 



4635 A-1, 27 

02-09-1915 

Scheepvaart Mij.  Holland Friesland Rotterdam, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden 02-09-1915 

5664 274-a, 21 

28-02-1918 

Scheepvaart My. Holland Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X,  komt voor in een 

Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 11 
17-04-1913 

Scheepvaart My. N.V. Harlingen Schip de Constance Catharina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

9187 1647 

05-11-1918 

Scheepvaart Teede 34 jaar * Kollum Veldwachter te Kollumerland (4) 

5664 274-a, 21 
28-02-1918 

Scheepvaartmy Holland Leeuwarden Schip de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6378 33 

08-12-1813 

Scheer Arjen Alberts oud 24 jaar te Tjalleberd wonende hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich 

vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland 
jaar 1813 (2) 

6046 357 

24-05-1819 

Scheer en Westphaal---- 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) 

6830 18-A blz. 15 

21-01-1824 

Scheer H. J. te Zurich 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) 

9414 133 

14-09-1914 

Scheer H. te Houtigehage hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij 

zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1) 

6834 41-A-8 

23-02-1824 

Scheer Pieter Jans te Langedijk betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5) 

6642  700 

17-08-1815 

Scheer v. d. G. J.---- Radersma Albertus Preses en Dijkstra Marten Boekhouder ondertekenen een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffendede de verplichting van de Armvoogden van Gorredijk om de Allimentatie van Ferwerda Atze Sikkes cum 
Familia tevens een briefje ondertekend door de Armvoogden van Gorredijk Oosterbaan F. J. , Houwink H. en Scheer v. d. G. J.  als 

Boekhouder enz. jaar 1815 (4) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Scheer van der Dirk Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

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

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

6252 1215 
10-12-1814 

Scheer van der Geert Jacobs  ---- Heerkema Meint Heerkes , Scheer van der Geert Jacobs  en Oosterbaan Freerk Jans  Buiten 
Armvoogden te Gorredijk geven te kenen dat zij geen ander fonds waaruit de armen enz.enz. en dat er een vrijwo 

Illige intekening enz. enz.  eenige weinige wel gegoede ingezetenen zoals Hervinga(Sterringa)  Tjesse Mr. Verwer, Hartmans 

Kornelis Houtkoper die zich in de jare 1814 geheel hebben ontrokken aan de vrijwillige intekening enz. enz. jaar 1814 (2) 

6683 2 deel 1, 4 

04-01-1819 

Scheer van der J. Oud Ouderling te Coevorden tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband als volgt: Gehoord 

de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, 

ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 

Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2,20 

22-01-1818 

Scheer van der J. te Coevorden Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente en Ouderling wordt vermeld in een 

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

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

6671 54 blz. 22 
22-01-1818 

Scheer van der J. te Coevorden Oud Ouderling Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 

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

jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Scheer van der J. te Coevorden Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 

der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 8 
14-02-1816 

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

benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6709 36 deel 1 
blz. 15 

Scheer van der J. te Coevorden, 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) 

6683 2 deel 2, 4 
04-01-1819 

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

Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6709 36 deel 2  blz. 

23 
16-01-1822 

Scheer van der J. te Koeverden, 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) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Scheer van der Jacob 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) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Scheerhoorn Albert, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  *  04-07-1816 Winschoten ,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen 

weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en 

Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Scheering Cristiaan, 255 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) 

8359 369-9 
16-04-1841 

Scheering G. B.  (Schiering?) staat in een document betreffende de Maatschappij van Weldadigheid  dat hij is een bestedeling en 
dat er geen bedenkingen bestaan tegen het voorgenomen huwelijk van hem met de Kolonist Kramer L.  enz. jaar 1841 (3) 

6838 7-A bijl.1 

Vrouwen 

Crimineel 
26-03-1824 

Scheering Hiltje, 240 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende 
welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijl. 2 
Vrouwen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Scheering Hiltje, 29 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

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

6838 7-A bijl. 1 

Vrouwen 

Crimineel 
26-03-1824 

Scheering Sytske, 242 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier 

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

6838 7-A bijl. 2 

Vrouwen 
Huis Justitie 

26-03-1824 

Scheering Sytske, 29 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) 

6834 8-A 
20-02-1824 

Scheeringa Pieter Jantjes ----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) 

6034 398 

30-05-1818 

Scheffart R. R. te Roordahuizum 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) 

9182 605 

05-04-1916 

Scheffer Antje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8380 822-4 

20-08-1841  

Scheffer Frederik wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

9181  1923 

01-11-1915 

Scheffer Freerk,  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) 

8280  517-11, 49 

19-05-1840 

Scheffer G.  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) 

6418 248-E 
1e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 
 

Scheffer Gooijtse T. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e 
afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen 

welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 

1817 (4) 

6418 248-A  

1e blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Scheffer Gooijtze F. * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  
welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 

1817 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Scheffer Gooitzen Pieters 539 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) 



4894 2306 

27-06-1899 

Scheffer H. Sr. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat 

zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. 

Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met 

de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, 
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende 

het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een 

advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur 
Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

9185 1312 

05-10-1917 

Scheffer Harmen,  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) 

8375 716-3_2c 
22-07-1841 

Scheffer Helena Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de 
Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Scheffer Helena, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in 

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

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

6632  

 

  

1316 lijst 

1_R. 

22-10-1814 

Scheffer J. F. 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) 

5986 249 
05-04-1814 

Scheffer J. O. 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) 

6277 30-11 
09-01-1817 

Scheffer Jan F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

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

6838 7-A bijl. 1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Scheffer Justina, 333 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Scheffer Klaas Agent 1e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

8280  517-11, 5 

19-05-1840 

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

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

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

met ca. 1000 namen (69) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Scheffer 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) 

5664 162, 2 

27-02-1917 

Scheffer W. Nes op Ameland Schip de Ameland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

8260 110-18 

08-11-1839 

Scheffer Willem Frederik Johannes , Tamboer 2e afdeeling Infanterie * 29-03-1822 Den Haag,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen 

weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en 
Haar enz.  jaar 1839  (4) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Scheffer Willem, Fuselier 7de regiment  infanterie * 24-02-1819 Zwolle,  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) 

6422 456 
25-09-1817 

Scheffers Abraham * 12-05-1785 Gorinchem 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 augustus 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) 

6838 7-A bijl. 1 
Vrouwen 

Huis Arrest 

26-03-1824 

Scheffers Christina, 182 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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) 

6407 198- 

1+10-11 
04-05-1816 

Scheffers Jan Johannes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. 

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

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

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



6838 7-A bijl. 2 

Vrouwen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Scheffers Justina, 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

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

8308 1070-8 

537-579 

28-10-1840 

Scheffert de J. R. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

6047 379 

03-06-1819 

Scheffort  R. P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

8356 328/27- 9            
03-04-1841 

Schei J. nr. 230 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

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

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6285 1247- 120 

18-12-1817 

Scheidema Pieter Sijtses,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) 

6389 60 
09-11-1814 

Scheidius ….? Magazijnmeester te Delft de Lt. Colonel van de schutterij van Leeuwardenb is met hem in Correspondentie 
getreden dat de kosten van het repareren der geweren enz. jaar 1814 (1) 

6709 36 deel 2  blz. 

18 
16-01-1822 

Scheij P. te Haaksbergen, 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) 

6855 25-A 
29-09-1824 

Scheijder H. Schipper op de Die Grite Hoffnung , jaar 1824 (1) 

6865 2-A 

15-01-1825 

Schek Johannes Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke ambtenaren  met 6 

kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank  i.p.v. Noodt Walrave Willem van Zuidscharwoude  tot Vrederechter in het 
Kanton Franeker is benoemd, jaar 1825 (4) 

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

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

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Schektinga van L. C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6418 248-E 

3e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Schel van der Hans Wiebes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots 

der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen 
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 

1817 (4) 

6418 248-A  

 11e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Schel van der Hend’k W. * Artlum (Achlum) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het 

Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen 

van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 
ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Schel van der Hendr’k Wiebes 313 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind 

van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Schel van der Hendrik Wiebes 313 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) 

6094 372 
02-05-1823   

Schelde---- 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) 

6073 654 

30-08-1821 

Schelde de Marine van---- Marine over het hele rijk;  Onderwerp Bestek en voorwaarden  d.d. 12 september 1821 zal de 

aanbesteding plaats vinden van vers Brood, vers Vlees voor de Equipagien van zijne majesteits schepen, waarin ook duidelijk de 
hoeveelheden  in gewicht zijnn vermeld enz. enz.  jaar 1821 (11) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Schelde van Willems B. 3 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van 

Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. 
Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e 

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

6000 570 
15-06-1815 

Schelfen van Leonardus en Idzerda Otto Ontvangers der belastingen van Grouw en Roordahuizum verklaren dat de deurwaarder 
Sybrands Tjeerd te Oosterwierum nalatig blijft in het vervolgen van  de belastingschuldigen  en stellen voor de deurwaarder 

Sikkema Evert Theunis  te Grouw enz, enz. enz. jaar 1815 (2) 

6418 248-b 3e bat 

1e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Schelfer Gooijtsen F. 539 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) 

8375 708-5_40a 
20-07-1841 

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



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

ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Schelfsma J. J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 

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

Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

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

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

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

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

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

8386 949/40 

20-09-1841 

Schelfsma J. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

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

8386 949/40 

20-09-1841 

Schelfsma J. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als 

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

8280 526-1, 40,2 

22-05-1840 

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

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

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6848 19-A  

12-07-1824 

Schelfsma J. O. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is 

gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4). 

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Schelfsma J. O., 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) 

8211 988-3, 35 
26-09-1839 

Schelfsma Jan te Makkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

6101 1233 
02-12-1823 

Schelfsma Jelger Obbes fl. 1508.= wegens metsel en timmerwerk aan het kanaal van Dokkum naar Stroobos , Onderwerp: een 
door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1) 

8356 303-22, 6              

25-03-1841 

Schelfsma Ulbe Jelgers te Tietjerksteradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de 

Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt 

van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie 
Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

6297 

 
 

 

550 

16-10-1820 
 

Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te Makkum get. L. 

N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt er vermeld welke 
gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden  en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans 80 kinderen  en 

dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een  getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den Heer Mulder 

C. wegens den toestand der school van  den Onderwijzer Wezel W. G.  te Makkum ten opzigt van de gezondheid van de kinderen 
op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½  voet en breedte van 15 voet de 

hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder geval 

dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (10) 

6298 

 

 

4 

20-11-1820 

 
 

Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te Makkum get. L. 

N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt er vermeld welke 

gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden  en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans 80 kinderen  en 
dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een  getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den Heer Mulder 

C. wegens den toestand der school van  den Onderwijzer Wezel W. G.  te Makkum ten opzigt van de gezondheid van de kinderen 

op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½  voet en breedte van 15 voet de 
hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder geval 

dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13) 

6798 

 
 

4 

20-11-1820 
 

Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te Makkum get. L. 

N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt er vermeld welke 
gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden  en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans 80 kinderen  en 

dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een  getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den Heer Mulder 

C. wegens den toestand der school van  den Onderwijzer Wezel W. G.  te Makkum ten opzigt van de gezondheid van de kinderen 
op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½  voet en breedte van 15 voet de 

hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder geval 

dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13) 

6093 296 

10-04-1823 

Schelinga Everhardus Epeus Vrielinga 47 jaar,  Hij staat op een document van voordracht voor de post van Regter te Leeuwarden 

i.p.v. Brantsma  Gerardus Samuel met vermelding van voormalige en tegenwoordige beroep woonplaats en een kolom 

aanmerkingen jaar 1823 (2) 

6671 54 blz. 7 

22-01-1818 

Schelkes J. L. te Oostzaandam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6655  399 blz. 4 
29-08-1816 

Schelkes J. L. te Oostzaandam, 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) 



6395 459 

11-05-1815 

Schell v. G. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen 

ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene 

Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2) 

6401 
 

857 
10-10-1815 

Schell van G. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernhardus) President Burgemeester van 
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien 

voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9) 

6066 

 

40 

16-01-1821 

Schelle    hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der registratie  der Domeinen te Dokkum enz. i.p.v. de Heer 

Fockema die tot Notaris is benoemd   jaar 1821 (1) 

6395 399 

29-04-1815 

Schelle v. G. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in 

een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij 

besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een 
verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) 

6070 399 

17-05-1821 

Schelle van ….?,   Magazijnmeester controleur  hij wordt benoemd tot  Ontvanger der Domeinen te Dokkum in zijn plaats wordt 

voorgedragen de heer Rompel….? die al langer dan 6 jaar  als 1e commies heeft gefunctoneerd  en hij is knap, uitmuntend van 
gedrag enz. jaar 1821 (1) 

6075 749 

03-10-1821 

Schelle van G.  ---- Spanjaard Pieter, commissionair te Enkhuizen, een handgeschreven brief met zijn handtekening in kwaliteit als 

gelastigde van de heeren Cordes & comp. te Amsterdam  volgens onderhandse Procuratie d.d. 22e september dezer jaars 

geregistreerd te Dokkum worden ook in genoemd Leuning (Luning) Gogel & Comp te Antwerpen en de Kapitein Osterbladh 
Jacob gevoerd hebbende het Brikschip de Thetis genaamd op weg van Gamla Carlebij op weg naar Antwerpen en de 13e 

september zijn schip heeft verloren nevens het dorp Wierum op de zogenaamde Henstewal, de procuratie is ook aanwezig, als 

getuigen hebben ondertekend Nauta Wiebe Paulus van beroep Zeilmaker en Rijzenga Jan Paulus van beroep Korfmaker, verder 
genoemd Schelle van G.  als ontvangen te Dokkum voor regt , enz. jaar 1821 (9) 

6394 356 

22-04-1815 

Schelle van G. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft 

laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te 
worden maar enz. jaar 1815 (2) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 

06-02-1824 

Schelle van G. G. te Tienhoven, 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 

6397 662 

13-07-1815 

Schelle van G. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 

Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6402 

 

922-1+2 

09-12-1815 

Schelle van G. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 
Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document 

(13) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 15 

06-02-1824 

Schelle van G. te Tienhoven, 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 

6395 521 

25-05-1815 

Schelle van G. tot Fourier benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2 

6075 

 

773 

11-10-1821 

Schelle van G.---- Zeper Jan  Ontvanger der Directe Belastingen hij is sedert enige weken in Nes Gedomecilieerd en getekend op 

Balm Ameland 22-09-1821 door den Assessor Metz G. D. (Gerben D.) en de secretaris Schots J. en van de registratie te Dokkum 
Schelle van G. , enz.  jaar 1821 (1) 

6086 829 

07-09-1822 

Schelle van Gijsbert * 13 Mei 1784 te Leiden staat vermeld op een document; voordracht van personen ter vervulling van de post 

Verificateur een document met 10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3) 

6070 388 
14-05-1821 

Schelle van Gijsbert ----Fockema Pelke te Dokkum 22 dezember benoemd als notaris  en ze zoeken een vervanger voor de functie 
Ontvanger der Domeinen en benoemd wordt  Schelle van Gijsbert  enz. jaar 1821 (2) ---- 

6021 234 

14-04-1817 

Schelle van Gijsbert hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele 

Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 
1817 (5) 

6866 30-01-1825 

17-7-A 

Schelle van Gijsbert---- Kleffens van R. (Reinder) Burgemeester der Stad Dokkum op verzoeke van Schelle van Gijsbert 

Ontvanger der registratie en Domijnen te Dokkum het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening 

jaar 1825 (4) 

6404  58-2 

02-02-1816 

Schelle van Gijsbert staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij 

in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

6683 2 deel 1, 8 

04-01-1819 

Schellekes ….? voor de Classis van Haarlem tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt 

van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge 
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2,10 

22-01-1818 

Schellekes J. L. te Oostzaandam Gecommitteerde 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) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Schellekes J. L. te Oostzaandam Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

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

(5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 10 

04-01-1819 

Schellekes J. L. te Oostzaandam 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. 8 

16-01-1822 

Schellekes J. L. te Oostzaandam, 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. 

11 
16-01-1822 

Schellekes J. L. te Oostzaandam, 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) 

6389 33-34 
02-11-1814 

Schellema J., ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , Onderwerp:  geeft te kennen 
Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant 

der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche 
Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz.  onder 

hun commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., 

Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5) 

6255 300- 2 
24-03-1815 

Schellenberg J. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  (3) 

6255 300-3 

24-03-1815 

Schellenberg J. voor onderwijs van Exerceren is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden 

zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 

gemeente Holwert jaar 1815 (3) 

6261 888 

09-09-1815 

Schellenberg J. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  

van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

8106 150, 812/7 
18-08-1838 

Schellenberg Johannis Andries Rotterdam en op Reis naar de  Oost-Indien  Scheepsdoctor, jaar 1838 

6834 21-C 

20-02-1824 

Schellenberg Reinier-- Terpstra Holle…Gerbens , Westerbeek Jan en Schellenberg Reinier Miliciens die onder de vrijwillig 

aangeworvene zijn overgegaan  enz. jaar 1824 (4)-- 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Scheller C. Teregt: Julius Reetsz von Frenz * 16-03-1804 Brunswijk , Fuseler Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de 
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden 

wegens vonnis van de Krijgsraad  Uit  Oostindie teruggezonden met het vreemd particulier schip de Zeeuw in1835 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Schelling Pieter 217 is zijn volgnummer en Alphen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de 

Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Schelling Pieter, 400 als volgnummer, h 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)ij 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Schellinkhout (het armbestuur van) , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de 

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

heer Schmidt J. H.    jaar 1818 (3) 

5674 59 
15-03-1911 

Schelpenvisscherij en Bergingszaken De Hoop---- Ritzes Pieter Directeur Binnenlandsche Mij. voor Schelpenvisscherij en 
Bergingszaken De Hoop enz. enz. verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met een gedrukt briefhoofd) 

om een vergunning en  informeerd zijn excelentie dat de Stoomboot “De Hoop” met als Kapitein Haringa S. te Groningen  naar 

Dordrecht gaat via Zoutkamp, Dokkum, Leeuwarden en Harlingen om daar aan den nieuwe eigenaar de heer Kievits J. Constant. 
Ook aanwezig een telegram van Dokkumernieuwezijlen voor de doorvaart enz. jaar 1911 (7) 

5664 3,  4 

20-04-1916 

Schelpenvisserij Friso Harlingen Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5674 58 
24-11-1910 

Schelpvisserij N. V. “Friso” te Harlingen  verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om een vergunning te 
mogen bevaren van de Harlinger Leeuwardertrekvaart met de schelpzuiger- Stoomboot genaamd “Friesland” teneinde aan de werf 

van de firma Landeweer te Leeuwarden de nodige herstellingswerkzaamheden enz. het sdres der administrateur bestuurder is Maas 

M. H. (of Maas M.M.) enz. jaar 1910  (5) 

5664 274-a, 15 

28-02-1918 

Schelpvissery De Friso Harlingen Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 15 

27-02-1917 

Schelpvissery De Friso Harlingen Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6245 399- 

10 -11-12 

10-05-1814 

Schelsma Oebele, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (6) 

8364 498/10, 5 

21-05-1841 

Schelsma Yme K. 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) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Schelstra Dirks Jaukes 71 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Schelstra Lourens 2 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1  wordt hij vermeld op de 

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



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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6034 395 

30-05-1818 

Schelte Jacob, Chirurgijn, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

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

6007 3 
03-01-1816 

Scheltema ….? Heeft ontslag verzocht als Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente Franeker enz. jaar 1815 (1) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Scheltema E. N.  te Franeker wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

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

8386 949/25 

20-09-1841 

Scheltema E. N. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 

Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Scheltema E. N. , 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) 

6099 1021 

15-10-1823    

Scheltema E. N. .---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker  dient een request in om verhoging van het 

predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H.  en wegens de geringheid van 

het predikanten tractement kan men geen  enz. enz. enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker jaar 1823 (10)   

6005 926 
20-11-1815 

Scheltema E. N. Ontvanger der Gemeente Franeker Een Proces Verbaal van Verficatie wegens de administratie houdende de 
directe belastingen ten kantore van Ontvanger der Gemeente Franeker door de Controleur der Directe belastingen de heer Spree S. 

enz. een vermelding wat aanwezig was aan stukken en kasgelden enz. was getekend Scheltema N. E. en Spree C. jaar 1815 (4) 

6402 
 

922-1+3 
09-12-1815 

Scheltema E. N. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

Dienstdoende Schutterij van Franeker  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Scheltema E. N. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

8280 526-1, 13 
22-05-1840 

Scheltema E. N. te Franeker als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

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

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

8211 988-3, 13 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Scheltema E. N. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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

8211 988-3, 6 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Scheltema E. N. te Franeker 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) 

6383 87      
23-04-1814 

Scheltema E. N. 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) 

8375 708-5_6 

20-07-1841 

Scheltema E. N. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Scheltema E. N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Scheltema E. N. te Franeker 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 

Wonse- 

         radeel 

Scheltema E. N. te Franeker 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) 

8280 526-1, 40 

22-05-1840 

Scheltema E. N. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8285 615-2, 5-2 

19-06-1840 

Scheltema E. N. te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

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

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

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

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

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

8211 988-3, 4 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Scheltema E. te Franeker 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, 5 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Scheltema E. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 
dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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



8375 708-5_4 

20-07-1841 

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

Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

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

6394 339 
17-04-1815 

Scheltema Evert 2e Luitenant hij wordt in die functie voorgedragen door Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester 
van Franeker die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij 

de Dienstdoende Schutterij van Franeker enz. jaar 1815 (1) 

6070 424-28      25-

05-1821 

Scheltema Evert 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) 

6401 

 

871-B 

19-09-1815 

Scheltema Evert N. 2e Luitenant hij wordt vermeld in het document>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier)President Burgemeester 

van  Franeker 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) 

6396 619C 

23-06-1815 

Scheltema Evert N. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier)President Burgemeester der Stad 

Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de 
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6386 90 

13-08-1814 

Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. 

tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., 

Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema 
P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik 

W. secretaris enz. jaar 1814 (3) 

6404  58-5 
01-02-1816 

Scheltema Evert Nicolaas staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende 
Schutterij in de Gemeente Franeker aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. 

Kommandant Bogtstra Jan der Diendstdoende Schutterij te Franeker enz. jaar 1816 (4) 

6010 232 

10-04-1816 

Scheltema Evert---- Scheltema Paulus Everts en zijn zoon Scheltema Evert,  Onderwerp de afgifte aan hen van Buitenlandsche 

Paspoorten   enz. document getekend door Banga J. (Jelle) president Burgemeester van Franeker enz. jaar 1816  (1) 

9126 1016 

21-06-1879    

Scheltema F. G. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekend door 80 inwoners 
van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan 

eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

7970 119, 30/7 

09-01-1837 

Scheltema G. Ameland Schipper, jaar 1837 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Scheltema G. te Nes Ameland 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Scheltema G. te Nes op Ameland 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) 

9134 1081-3 
14-04-1883 

Scheltema Gabe Gabes te Nes ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3) 

8197 687-17_3 

06-07-1839 

Scheltema Gerard van Nijmegen vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek 

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

8364 498/10, 11 
21-05-1841 

Scheltema Grietje J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele 
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, 

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

6081 412 
23-04-1822 

Scheltema H.---- Spree, de heer controleur te Franeker , Door vertraging van de Deurwaarder van Almenum  enz. enz. getekend 
door  Scheltema H. Ontvanger van Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Scheltema H. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

soort. Jaar 1841 (3) 

9184 1031 

01-08-1917 

Scheltema Heere, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

3701 6-D 

03-02-1842 

Scheltema Hotse Scheltes, 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) 

8224 1232-1 

03-12-1839 

Scheltema J.  Commissionair te Nes op Ameland geeft met eerbied te kennen in een door hem geschreven en ondertekende brief 

dat hij voor  Pieper H. van  Denemarken Kapitein van de op 29-10-1839 te Ameland gestrande  Everschip de Maria Louisa de 

onbeschadigde lading heeft laten laden in het schip met bestemming Hamburg genaamd De Onderneming met als Kapitein 

Houtsager J.  verder genoemd Wijsman P. J.  te Ameland met 36 tonnen Haring enz. jaar 1839 (2) 

6100 1093             

05-11-1823    

Scheltema J. , een ordonnantie op zijn naam  ten behoeve van de hervormde gemeente  van Nes op Ameland  enz. jaar 1823 (1) 

6072 555 

11-07-1821 

Scheltema J.---- Ameland de kerkvoogden te Nes op het Eiland Ameland en wel de heren Beer de Douwe J. , Scheltema J., geven 

met den diepsten eerbied te kennen dat hun Pastorij in eenen zeer vervallen toestand zijn en verzoeken zijn Majesteit dan ook om 

deze gebouwen te laten repareren aangezien er geen inkomsten zijn om het gebouw te laten repareren enz. jaar 1821 (2) 

6074 669 
03-09-1821 

Scheltema J.---- Ameland, het Eiland een opgave der benodigde reparatieen  aan het Hervormde kerkgebouw te Nes op het eiland 
Ameland totale kosten fl. 2323.= enz. enz.  tevens een opgave der benodigde reparatieen  aan de pastorie van de  Hervormde 

Gemeente te Nes op het eiland Ameland totale kosten fl. 2323.=  aldus opgemaakt bij ons ondergetekenden Diaconen en 
Kerkvoogden  Veer de Douwe J. en Scheltema J. en Mr. Timmerman Mosterman Leendert J. enz. jaar 1821 (3) 

6070 392 

15-05-1821 

Scheltema J. hij wordt vermeld in een document betreffende betalingen en wordt uitbetaald voor het een aandeel in de geborgen 

goederen van het gestrande schip de Jonge Willem en het gestrande schip de Echo enz. jaar 1821 (6) 

8257  70/1, 3 
21-01-1840 

Scheltema J. te Ameland , het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale 
Militie enz. jaar 1840 (4) 



9725 Deel 2  

Blz. 178 

00-00-1897 

Scheltema Jacob , Zeemilitie naar Java, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 186 

00-00-1898 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 182    
00-00-1898 

Scheltema Jacob, Zeemilitie naar Java, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

9725 Deel 2  

Blz. 209 
00-00-1900 

Scheltema Jacob, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 201 
00-00-1899 

Scheltema Jacob, Zeemilitie, gaat naar Java,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 207 

00-00-1899 

Scheltema Jacob, Zeemilitie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

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

6407 200C 

17-04-1816 

Scheltema Jacobus Nicolaas---- Bogtstra Jan Kommandant der Schutterij van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Scheltema Jacobus Nicolaas en Vries de Jacobus enz. jaar (1) 

6399 803 

26-09-1815 

Scheltema Jacobus---- Overveldt vasn S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjebbes Tjebbe Klaas Koopman te Hindelopen, 
Lohman L. Koopman te Workum, Schaaff Nicolaas Koopman te Joure, Scheltema Jacobus  te Franeker, Schaap Bote Koopman te 

Sneek, Orij Nicolaas te Leeuwarden  als geweezene Officieren bij de voormalige Nationale Gardes dat zij door de gemeenen van 

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

6387 122 

22-09-1814 

Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant---- Fontein R. de president Burgemeester van Franeker Banga J. (Jelle) is ten hoogste 

verwonderd over het ontslag van eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid enz. enz. heeft hij besloten de navolgende personen 

in rang te bevorderen, Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, Mulder Jan thans Adjudant tot Majoor, Pook Joh. thans Lt. 
Kwartiermeester tot Adjudant,  Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, Wijtema Lam. Thans 1e Luitenant tot Kapitein, 

Vries de S. thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant en Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1) 

6020 184 

28-03-1817 

Scheltema Jan  ---- Heeckeren van Walraven  Robbert  Jacob Dirk, Strandvonder van het Eijland Ameland betreft de 

verantwoording van de inventaris van de geborgen goederen van het Tjalkschip de Goede Eendragt te Ameland gestrand en 
gevoerd geweest door  de Schipper Vroom Arend Hendrik ende verkoop van de geborgen balken van het op de 16e oktober  1816 

op den buitengronden van Ameland gestrande driemast Pinkschip de Twee Gezusters enz. verder genoemd als getuige Beer de 

Douwe Jacobs en Scheltema Jan leden der Grieteny raad van Ameland  jaar 1817 (3) 

6100 1192-31 

26-11-1823 

Scheltema Jan ---- Beer de Douwe Jacobs  en Scheltema Jan  beide te Nes wonende, zij zijn als Schatters  over 1824 te Ameland  

gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

9725 Deel 2  

Blz. 205 
00-00-1899 

Scheltema Jan , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

6099 965 

06-10-1823    

Scheltema Jan 49 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    

Scheltema Jan 49 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) 

6026 598 

02-09-1817 

Scheltema Jan--- Heeckeren van W. R. J. D. Strandvonder van het eiland Ameland, een rekening bewijs van een gevonden vat 

Limoenzap aangespoeld op gemeld eiland en door Scheltema Jan in qlt als gelastigde van de heer Janzen Gerrit te Amsterdam enz. 
jaar 1817 (4) 

6100 1157 

19-11-1823 

Scheltema Jan Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden Kleffens Nicolaas Eelkes  enz. 

jaar 1823 (2) 

6025 524 
08-08-1817 

Scheltema Jan----- Janzen  Gerrit te Amsterdam  en Scheltema Jan  te Ameland onderwerp een vat Limoensap jaar 1817 (1) 

6029 864 

06-12-1817 

 Scheltema Jan---- Polet Ismael  en Scheltema Jan beide te Nes op Ameland woonachtig geven in een door hen ondertekende brief 

met eerbied te kenen dat in hunne qualiteit als gelastigde van de eigenaren van het op de 21e  augustus 1817 gestrande en 
verbreiselde schip de Russische Brik de Echo gevoerd geweest bij Kapitein Hazelop Herman komende van Libau naar\ Antwerpen 

geladen met enz. en het op dezelfde dag vergane en verbreiseld schip de Jonge Willem gevoerd door de Schipper Witkop Pieter 

Berends van Memel naar Rotterdam geladen met enz. jaar 1817 (2) 

6059 416 

12-06-1820 

Scheltema Jan S.  ---- Beer Douwe J. , Scheltema Jan S.  en Kuitert J. A. Kerkpastoryvoogden te Nes op het eiland Ameland  enz. , 

Onderwerp reparatieen aan de kerk en de pastorie in den dorpe Nes dat deze in een zeer vervallen staat  dat men deze beter van de 

grond af opnieuw kan bouwen enz. enz. jaar 1820 (4) 

6026 601 e.v. 
02-09-1817 

Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom Arend Hendriks van Saapmeer 
Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip voornoemd op Ameland enz. ook een brief 

genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een document ondertekend door Ypma B. met rode 

lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit  stuk is gegaan bij  Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op 
Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan 

de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12) 

6633 1361 + 1370 
27-10-1814 

26-10-1814 

Scheltema Jan Schipper en  Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubttiturende van de Schout van Ameland 
dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met 

alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (4) 

6056 156, 182 

03-03-1820 

Scheltema Jan schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur hij geeft met onderdanigheid te kennen dat hij woonachtig is op 

Nes op Ameland als door den heer Oven van J. C. Cargadoor te Amsterdam enz. gekwalificeerd zijnde geworden om de geborgen 
Takelagie van het verongelukte Smakschip  de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels Berend zo spoedig mogelijk te verkopen enz. 

ook een brief ondertekend door de gebroeders Hooglandt die schrijven dat aan boord een vaatje krijt was aan het adres van Landt 

Lorentz te Rensburg  ook ondertekend  Molanus G. Ontvanger en Snoek P. J. Commies der in en uitgaande regten en accijnsen een 
brief jaar 1820 (10) 



6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Scheltema Jan staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent 

een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie 

Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6864 60-C-13 
13-01-1825 

Scheltema Jan te Ameland , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6089 1199 blz. 31 

26-12-1822 

Scheltema Jan te Nes op Ameland, 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) 

6077 994 + 995 
14-12-1821 

Scheltema Jan---- Walton Thomes Kapitein op het Engels Schoner Schip The Ark met als thuishaven Stokton, die is gestrand op 
06-12-1821 te Ameland komende van Amsterdam met bestemming Londen beladen met stukgoed, kaas enz. de bemanning is 

gered en Scheltema Jan Commies  wonende te Ameland heeft lastenprocuratie en  ondertekend een  brief aan de Strandvonder van 

Ameland omdat hij van de kapitein de lading zo spoedig mogelijk enz., Jaar 1821 (3) 

6058 323 + 324 
04-05-1820 

Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem ondertekende brief aan de 
Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend Schipper en eigenaar van het 

verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende de geborgen goederen enz. ook aanwezig de volmacht 
van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren Sude Johannes Makelaar wonende op 

de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. 

enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een 
akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip van Berend Abels woont dan te 

Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake 

koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (12) 

6865 12-A 
22-01-1825 

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) 

6025 527 
08-08-1817 

Scheltema Jan wonende te Nes op Amelsnd geeft met respect te kennen dat hij als gelastigde van de eigenaar van het gestrande 
Tjalkschip de Goede Eendragt toebehorende aan de schipper Vroom Arent Hendriks enz. jaar 1817 (2) 

6036 532 

22-07-1818 

Scheltema Jan wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland  met als onderwerp vrijdom van de 

grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3) 

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Scheltema L. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en 

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

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

8375 708-5_12 
20-07-1841 

Scheltema L. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 

gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 

(6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franeker 

Scheltema L. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 

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

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

provincie (122) 

8211 988-3, 12 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Scheltema L. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

6294 341 

13-04-1819 

Scheltema N. C?.---- 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) 

6007 64  

29-01-1816 

Scheltema N. E---- Joha Antonius Ontvanger der Directe Belastingen te Holwert hij is aangesteld tot Ontvanger der Directe 

Belastingen te Franeker i.p. van de Heer Scheltema N. E. en  in Holwert wordt aangesteld Attema Eele thans enz. jaar 1816 (4) 

6246 493 

13-06 -1814 

Scheltema N. E.  ---- Buitmer M? een handgeschreven brief met zijn handtekening   Betreft het ontslag en weder continueren van 

zijn post gelast door de Burgemeester van Franeker  Haitsma en de Commies Post P. R. en wel alleen met opzicht tot het Beestiaal 
Octrooi, ook genoemd worden Scheltema N. E.  wegens nalatig gebleven gelden enz. enz. jaar 1814 (3) 

6293 231 

06-03-1819 

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) 

6005 926 

20-11-1815 

Scheltema N. E.---- Scheltema E. N. Ontvanger der Gemeente Franeker Een Proces Verbaal van Verficatie wegens de 

administratie houdende de directe belastingen ten kantore van Ontvanger der Gemeente Franeker door de Controleur der Directe 
belastingen de heer Spree S. enz. een vermelding wat aanwezig was aan stukken en kasgelden enz. was getekend Scheltema N. E. 

en Spree C. jaar 1815 (4) 

6281 491-14 
11-04-1817    

Scheltema N’s E’s 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) 

5996 151-a   
1e rij namen 

20-02-1815 

Scheltema Nicolaas Evert hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6067 

 

117 

05-02-1821 

Scheltema Nicolaas Everts---- Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn overlijden is deze 

post te Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts 
van Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne 

omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus Hendricus 

oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is wegens zijn gestel 
niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te Leeuwarden en gehuwd, 

Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5) 



7977 145-1 

10-02-1837 

Scheltema Nicolaas Genees Heel en Vroedmeester hij is belast als Heel en Vroedkundige der armen in de dorpen in diverse dorpen 

in Baarderadeel, jaar 1837 (4) 

6089 1186          

21-12-1822 

Scheltema P. C. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij 

besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6087 1021 

31-10-1822 

Scheltema P. C. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp:  opcenten op de  grondbelasting met bedragen 

enz. jaar 1822 (2) 

6266 74 
27-01-1816 

Scheltema P. C. Gemeente Ontvanger van de Gemeente Almenum hij ondertekend een Ambtelijke brief aan de Gouverneur van 
Vriesland enz. jaar 1816 (1) 

5996 151-a   

1e rij namen 
20-02-1815 

Scheltema P. C. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van 

Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6095 538 

24-06-1823   

Scheltema P. C.---- Popta Eybe Eiberts  hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen te Arum  i.p.v Scheltema P. C. jaar 1823 

(4) 

5988 418 
03-06-1814 

Scheltema P. C. schrijft en ondertekend een brief betreffende dat hij zijn functie als Ontvanger te Sexbierum moet opgeven voor 
waarneming als ontvanger in Almenum in plaats van de heer Plantinga T. die benoemd is tot conroleur der indirecte belastingen 

enz. en dat hij zijn perceptie zal overdragen aan Fontein Pieter enz. jaar 1814 (2) 

6072 581 
17-07-1821 

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

6034 398 

30-05-1818 

Scheltema P. C. 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) 

6008 126 

21-02-1816 

Scheltema P. C.---- Zijlstra Hans, onderwerp ; hij weigerd nog steeds om de oorlogsbelasting te betalen, een brief van de  

Ontvanger van Harlingen Scheltema P. C. jaar 1816 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltema P. E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6034 398 

30-05-1818 

Scheltema P. E. 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) 

5982 1752 
13-12-1813 

Scheltema P. E. 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) 

6263 1073 
13-11-1815 

Scheltema P. en Blommelij G. beide te Franeker woonachtig schrijven en ondertekenen beide een brief aan de Gouveneur van 
Vriesland dat zij  nog geld tegoed hebben voor leverantie aan de Armen  in 1810, 1811 en 1812 voor Linnen wollen en kleding 

enz. ten bedrage van f. 210-11-12 en beide reeds diverse malen de armen bestuurders hebben aangemaand enz. jaar 1815 (1) 

6263 1110 

09-11-1815 

Scheltema P. en Brommeley G.  betreffende dat  hun requeste met een klacht  tot nu toe nog geene betaling is gedaan.op de 

Algemeene Armenstaat over de jare 1811  enz. enz. jaar 1815 (2)  

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Scheltema P. N. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

Dienstdoende Schutterij van Franeker  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

5987 394 

23-05-1814 

Scheltema P.--- Plantinga F. thans ontvanger der belastingen te Almenum is benoemd tot waarneming der functie van Controleur 

i.p.v.  Willer ….? Die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd en i.p.v. Plantinga F. benoemd te Almenum Scheltema P. te 

Sexbierum en de heer Fontein P. tot waarneming in Sexbierum en z. jaar 1814 (3) 

5988 474, 480 
17-06-1814 

Scheltema P.---- Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker heeft zig begeven naar de heer Wassenaar T. (Tiete) 
de Schout van Almenum en hem geïnviteerd mede te gaan naar het huis van Plantinga T. afgaande Ontvanger der Belastingen 

aldaar aangekomen was ook aanwezig de nieuwe Ontvanger Scheltema P. C. en na zijn vomacht vertoond te hebben heeft hij de 

opneming van het kantoor gedaan enz. jaar 1814 (9) 

6383 88      

23-04-1814 

Scheltema P. 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) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6047 379 

03-06-1819 

Scheltema Paulus Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6100  1215-34 

29-11-1823 

Scheltema Paulus Cornelis , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Franeker in 1823 die dat ook in 

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

6070 424-27       25-

05-1821 

Scheltema Paulus Cornelis 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) 

6856 1-A 

18-10-1824 

Scheltema Paulus Cornelis ingeschreven in het pensioenregister en ontvangt  569 gulden per jaar enz. jaar 1824 (5) 

6281 491-14 
11-04-1817    

Scheltema Paulus Cornelis te Franeker  gewezen commissaris en ontvanger der verponding  van 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) 

6089 1194 blz. 35        
23-12-1822 

Scheltema Paulus Cornelis te Franeker 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 95-37 

25-01-1822 

Scheltema Paulus Cornelis te Franeker, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Franeker enz. enz. jaar 1822 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

Scheltema Paulus Everts  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6010 232 

10-04-1816 

Scheltema Paulus Everts en zijn zoon Scheltema Evert,  Onderwerp de afgifte aan hen van Buitenlandsche Paspoorten   enz. 

document getekend door Banga J. (Jelle) president Burgemeester van Franeker enz. jaar 1816  (1) 



6070 424-27       25-

05-1821 

Scheltema Paulus Everts 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) 

6394 339 
17-04-1815 

Scheltema Petrus 2e Luitenant hij wordt in die functie voorgedragen door Boer de M. G. (Mevius Gerrit)President Burgemeester 
van Franeker die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij 

de Dienstdoende Schutterij van Franeker enz. jaar 1815 (1) 

6401 

 

871-B 

19-09-1815 

Scheltema Petrus N. 2e Luitenant hij wordt vermeld in het document>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier)President Burgemeester 

van  Franeker 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) 

6396 619C 

23-06-1815 

Scheltema Petrus N. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier)President Burgemeester der Stad 

Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de 
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6025 559 

22-08-1817 

Scheltema Petrus Nicolaas  Hij staat op de lijst van voordracht bij het vredegerecht voor de functie van Griffier te Franeker i.p.v.  

Wybenga Sybrand  die benoemd is als secretaris enz jaar 1817 (2) 

6024 468 
18-07-1817 

Scheltema Petrus Nicolaas 29 jaar, hij is candidaat tot vervulling van de post van Griffier bij het Vredegerecht enz. jaar 1817 (3) 

6416 169 

29-04-1817 

Scheltema Petrus Nicolaas---- Eekma J.  Fungerend Officier Rechtbank 1e instantie te Leeuwarden ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Stinsta Johannes oud 27 jaar, Strick Willem oud 43 jaar beide 
plaatsvervanger van de Heer Vrederegter en Scheltema Petrus Nicolaas oud 29 jaar  allen te Franeker wonende en worden 

voorgedragen enz. jaar 1817 (1) 

6401 

 

859-1+7 

10-10-1815 

Scheltema Petrus Nicolaas staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 
Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5  enz. 1815 

(2) Dossier (15) 

6025 558 
22-08-1817 

Scheltema Petrus Nicolaas, 29 jaar, Koopman, Hij wordt voorgedragen voor de post als Griffier bij het Vredegeregt van het Canton 
Franeker i.p.v. van Wijbenga Sybrand die benoemd is tot secretaris van Franekeradeel  enz. jaar 1817 (3) 

6404  58-5 

01-02-1816 

Scheltema Petrus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in 

de Gemeente Franeker aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Bogtstra 

Jan der Diendstdoende Schutterij te Franeker enz. jaar 1816 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 169 

00-00-1896 

Scheltema Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 176 

00-00-1897 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 182    

00-00-1898 

Scheltema Pieter, Zeemilitie , gaat naar de Middelandsche zee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel 2  
Blz. 160 

00-00-1895 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 163 
00-00-1896 

Scheltema Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 167 
00-00-1896 

Scheltema Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 178 

00-00-1897 

Scheltema Pieter, Zeemilitie naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

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

9126 1016 

21-06-1879    

Scheltema S. S. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

9725 Deel I   

Blz. 24 

00-00-1867 

Scheltema Schelte, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 7 
00-00-1863 

Scheltema Schelte, 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 1863 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 10 

00-00-1864 

Scheltema Schelte, 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 1864 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 14 

00-00-1865 

Scheltema Schelte, 8e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1865 (2) 

9921 3 

20-10-1882 

Scheltema Seye Scheltes Veldwachter te Nes 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Scheltema Sybrigje Hotses, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltema 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) 



9126 1016 

21-06-1879    

Scheltema T. Gz. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te 

Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekend door 80 inwoners 

van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan 
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6070 424-26       25-

05-1821 

Scheltema T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Scheltema te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens 

Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke 

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

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Scheltema te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840 

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

8386 949/12 

20-09-1841 

Scheltema v. E? te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9126 1043-3 
1879/1880 

Scheltener Gerben gerbes te Nes Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

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

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken 
dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

9184 1031 

01-08-1917 

Scheltens Harm, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6671 54 deel 2,20 
22-01-1818 

Scheltens W. te Oosterhesselen Praeses Classikale Bestuur van de provincie Drente 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, 4 
22-01-1818 

Scheltens W. te Oosterhesselen Predikant Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en 

ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 

(5) dossier (24) 

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Scheltens W. te Oosterhesselen 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, 4 
04-01-1819 

Scheltens W. te Oosterhesselen 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, 21 
04-01-1819 

Scheltens W. te Oosterhesselen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 4 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 22 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

23 

16-01-1822 

Scheltens W. te Oosterhesselen, 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. 

4 
16-01-1822 

Scheltens W. te Oosterhesselen, 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) 

6639 466 

10-05-1815 

Scheltes Abe---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren van Tjerkgaast en 

er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. kwamen Teu?es Fedde 
en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het verwaarlozen van zijn ampt 

schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes Gosse en Scheltes Abe  van 

Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de kerk moet en Hessels Klaas enz.\ 
op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4) 

6044 149 

08-03-1819 

Scheltes Cornelis, 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) 

6706 263 
03-09-1821 

Scheltes Gerit, geboren naar eigen zeggen te Petersburg oud 58 jaren wonende tussen Boteringe en Ebbingestraat te Groningen, en 
verzoekt omdat hij geen werk kan krijgen ondersteuning van de Diaconie, maar omdat hij geen doopacte heeft enz. enz. hij tekent 

met een X  verder een onderzoek naar zijn geboorteplaats in Friesland enz.  jaar 1821 (12) 

6706 263 
03-09-1821 

Scheltes Gerrit Groningen Schippersknecht jaar 1821 



6242 90 

04-02-1814 

Scheltes Gerrit 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 

Scheltes Gerrit te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

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

6830 18-A blz. 39 
21-01-1824 

Scheltes Hendrik te Follega 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Scheltes Jan Cornelis, 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) 

6033 276 

20-04-1818 

Scheltes Jan Pieters 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,  Holwerdis de laatste woonplaats voor de gevangenis 

jaar 1818 (2) 

5989 541 
13-07-1814 

Scheltes Jan staat voor 1-19-14 Hollandse guldens vermeld in een document genaamd oninbare posten in de Directe Belastingen 
over 1813 d.d. 30-0-6-1814 de Ontvanger van de Belastingen Ropeke F. P. schrijft en ondertekend dat dit niet zijn nalatigeheid is 

maar dat enz. jaar 1814 (5) 

6383 77        
23-04-1814 

Scheltes Jan 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) 

6628 774 

06-06-1814 

Scheltes Jan---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep 

Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven 
met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is 

gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis bezit 

eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij 
van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2) 

6044 149 

08-03-1819 

Scheltes Jan, 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) 

6419 301 
18-07-1817 

Scheltes Pieter---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor 

ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te 

Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar 
opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides 

Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der 

Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes 

*weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat 

zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster 
was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen 

deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9) 

6252 1193-25 

29-11-1814 

Scheltes Tjalling  zijn rekening wordt betaald wegens bezorgen van een brief aan  de Fransche Militairen enz.,  hij komt voor in 

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

6679 398 

00-00-1818 
  

Scheltes Zwaantje, Bijlsma Antje Martens 29 jaar geb. te Workum  d.v. Marten Martens Bijlsma en van Zwaantje Scheltes 

wonende te Lemmer,  die zich bevind in het tuchthuis te Leeuwarden  en daar een kind bij zich heeft en wel Femmetje Klazes 
Koopmans geb. Lemmer doch in onegt geteeld bij Klaas Sijmons Koopmans geb. en wonende te Lemmer mede alhier gedetineerd 

enz.  (1)  jaar 1818 

6082 453 

03-05-1822 

Schelting Gerrit Rioelofs, 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) 

6631 1123 

17-09-1814 

Schelting(e) (a) van M.  zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten 

betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn 
enz. jaar 1814 (2) 

6063 686 

05-10-1820 

Scheltinga  ---- Conradi Albertus Jacobus  hij is op zijnh verzoek ontslagen  als curator van het Atheneum te Franeker en 

Scheltinga  Lid der Staten Generaal en Rengers W. F. L.  zijn aangesteld in die functie enz. jaar 1820 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Scheltinga  A. E. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Scheltinga  D. (Daniel) de Blocq van, Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6249 
 

908 
23-09-1814 

Scheltinga  D. (Daniel) de Blocq van, Maire van de Gemeente Mildam en wonende in die gemeente op de Pauwenburg te 
Brongerga het betreft zijn declaratie door hem ondertekend betreffende diverse kosten zoals paarden aan Napoleon enz. jaar 1814 

(5) 

6416 166H 
14-04-1817 

Scheltinga  H. W. (Hans Willem )de Blocq van,  Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende dn e verzoekschriften van Meulen van der Beerend Jochums en van Jarings Jaring Hanzes voor vrijstelling 

van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6293 47, 1-12, 

18 
07-10-1818 

Scheltinga  Menno van Coehoorn ----   Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als 

onderwerp: dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. 
onder hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in 

genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van  Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor 

verantwoording te hebben gedaan enz.  en Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van den 
Giel Cornelis  Vrederegter te Heerenveen, te weten dat  in het najaar van 1809  in naam van het bestuur van de heer Willinga J. A. 

van Oldeberkoop 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  Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van 

Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend gulden is 

genomen door enz. enz. jaar 1818 (13) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige 
district Schoterland (45) 

5997 209 

07-03-1815 

Scheltinga  Menno van Coehoorn ---- Blocq van Scheltinga  Daniel de, Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga , Scheltinga  

Menno van Coehoorn Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend Vrederegter van 
Heerenveen en Pieterzen Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen  dat zij op den 23e december 

ten overstaan van de heer Kool van Heerens W. B.  kopers geworden zijn van zekere huizinge en erve genummerd 30 enz. enz. de 

eerste 4 ondertekenen dit document jaar 1815 (3) 

6054 75 
31-01-1820 

Scheltinga  Menno van Coehoorn ---- Hiddinga Elias  Koopman wonende op ’t Heerenveen , een handgeschreven brief door hem 
ondertekend waarin: dat hij is benoemd tot zetter  in de voormalige gemeente Heerenveen  en heeft uit hoofde van 

lichaamsgestelheid  onbekwaam te zijn en heeft dan ook te kennen gegeven deze post niet aan te kunnen nemen en dat een 
handgeschreven en getekend certificaat van Wijndels J. H. doktor (aanwezig in het dossier) enz. maar er wordt gesommeerd in een 

handgeschreven brief en oindertekend door  Coehoorn van Scheltinga Menno dat hij de functie aanneemt enz. enz. enz. jaar 1820 

(6) 

6299 
 

419 
27-02-1815 

Scheltinga  Menno van Coehoorn ---- Oostenbroek Nauta  R.  gewezen district secretaris wordt met dit document door de Notaris 
Kool. W. B.  te Heerenveen Gechargeerd enz. een brief van  Coehoorn van Scheltinga Menno door hem ondertekend  betreffende 

een obligatie enz.  jaar 1821 (5) 

6007 10 

05-01-1816 

Scheltinga  Menno van Coehoorn ---- Scheltinga de Blocq van Daniel, Schout van de Gemeente Mildam wonende op de 

Pauwenburg, Scheltinga  Menno van Coehoorn 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) 

6294 282 
07-04-1819 

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

gecommiteerden van den Dorpe Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe 

Oudehorne benevens  Jans Roel en Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter 
voorkoming van verdere onaangename verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de 

Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz Scheltinga  Menno van Coehoorn te Heerenveen en n Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  

dat zij in qualiteit van den Dorpe Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Scheltinga  Menno van Coehoorn 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) 

5986 287-B 

Lijst 2 
16-04-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het 

arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement 
enz. jaar 1814 (5) 

6253 57 

16-01-1815 

Scheltinga  Menno van Coehoorn onderwerp;   Hoeksma Roel Sikkes,  Hoek van der Hendrik Ekkes verkoop van hun land  in 1 

perceel van 2/18e deel uitmakende van een geheel van agtien Mud Kleynland waarvan eerst genoemde voor 16/18e gedeeltelijk 

eigenaar is enz. jaar 1815 (2) 

6656 490 blz. 5 

15-10-1816 

Scheltinga  Menno van Coehoorn staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 

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

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

6242 82, 1-7a +9               
07-02-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn te Heerenveen Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz. 
beslissing op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (12)   

6054 63, blz.52 

67 t/m/70, 75 
t/m 77, 81, 82,  

85 t/m 87, 

27-01-1820 

Scheltinga  Menno van Coehoorn, 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 (12- dossier 92 ) 

6054 63-1ev 
27-01-1820 

Scheltinga  Menno van Coehoorn, 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 ) 

6634   1594 

11-12-1814 
 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 

overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 
te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) deel 1, Jaar 1814  

6634   1589 

11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 

overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 

te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz. deel 2,   Jaar 1814 

6634   1590 

11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 

overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 

te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz. deel 3,   Jaar 1814 

6634    1592 

11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 

overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 

te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz. deel 4,  Jaar 1814 

6634   1593 
11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 
overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 

te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz. deel 5,   Jaar 1814 



6634  1591 

11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 

overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 

te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz.  deel 6,  Jaar 1814 

6634   1587 
11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 
overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 

te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz. deel 8  Jaar 1814 

6634   1588 

11-12-1814 

Scheltinga  Menno van Coehoorn----Correspondentie door de Kerk en de Familieleden om een verzoek om de graftombe met de 

overblijfselen van de beroemde en onsterflijke Menno van Coehoorn uit de kerk van Wijckel  naar herwaarts in de Jacobijnenkerk 
te Leeuwarden te doen verplaatsen (incl. een Extract uit het testament van Menno van Coehoorn ) enz. deel 7,  Jaar 1814 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga  v. H. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten mo, 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)eten betalen in 

he, 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)t  jaar 1819 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga  v. M. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6070 424-27       25-

05-1821 

Scheltinga  van Albarda E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6712 284+ 284b 

en 317 
00-00-1822 

Scheltinga  van Cornelis---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 

Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 
afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de naam aan te 

nemen jaar 1822 (12) 

6713 58 - 62 
en 65 

00-00-1823 

Scheltinga  van Cornelis---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 
Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 

afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de naam aan te 
nemen jaar 1822 en 1823  (9) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga  van L. E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

8350 175/27-9 
21-02-1841 

Scheltinga (Mr.)  Hans Willem de Blocq van wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening 
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten 

Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12) 

8350 175/27-9 
21-02-1841 

Scheltinga (Mr.)  Hans Willem de Blocq van wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening 
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten 

Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 9 

Scheltinga ….? (de heer) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur 

van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde 
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard 

van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten 
in Vriesland (47) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Scheltinga ….? de weduwe te Wolvega 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) 

8285 615-2, 39-2 

19-06-1840 

Scheltinga ….? de weduwe te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar 

wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en 
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6032 211 

26-03-1818 

Scheltinga ….?,  Militiecommissaris een declaratie van kosten wegens Reis en Verblijfkosten ter gelegenheid van het inspecteren 

enz. jaar 1818 (1) 

6082 453 
03-05-1822 

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

6840 36-A blz. 1 

22-04-1824 

Scheltinga A. T. 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) 

6070 424-28      25-

05-1821 

Scheltinga A. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8285 615-2, 35 

19-06-1840 

Scheltinga A. te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga Ahasuerus  Terwiske van , 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) 

6263 1105 

06-11-1815 

Scheltinga Coehoorn van Menno inwoner van de gemeente Heerenveen geeft met eerbied te kennen  in een door hem 

ondertekende request dat hij een aanslag van f. 132.- heeft ontvangen maar dat hij enz. jaar 1815 (4) 

6274 887 

30-09-1816  

Scheltinga D de B. Presiderende op de Pauwenburg  heeft zich bij mij de Gemeente Ontvanger Jongstra F. A. (die dit stuk ook 

tekend) vervoegd om  uit kracht van  van den door de Notaris Bootsman P een gepasseerde procuratie enz. enz. jaar 1816 (1) 

8285 615-2, 35 

19-06-1840 

Scheltinga D. A. te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 



6241 53                    

27-01-1814 

Scheltinga D. B---- Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt de helft van dit veer aan 

Bootsman Jan Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters Andries Koopman te IJlst en Burger van die 

Stad., Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 (17) 

6082 453 
03-05-1822 

Scheltinga D. de B. van, 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 595 

02-09-1817 

Scheltinga Daniel de Blocq van staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan 

reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen 
van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga Daniel de Blocq, 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) 

6395 440 
07-05-1815 

Scheltinga de Blocq van ---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) 
Schout van de Gemeente De Knijpe ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Landstorm in de 

Gemeente Mildam die zeer weinig aan exercitie geoefend hebbende enz. ook aanwezig een Dagorder van de Luitenant Collonel 
van het 2e batt. Landstorm arr. Heerenveen Scheltinga de Blocq van de akte was ondertekend door de Adjudant Copie Comform 

Jong de Klaas Jr. waarin vermeld dat Huppert (Hijppert) C. W. Oud Militair Sergeant en Jong de Klaas Jr. als instrukteurs enz. jaar 

1815 (5) 

6017 735 
02-12-1816 

Scheltinga de Blocq van ….?,---- Roorda van Eijsinga Schelte Hessel is benoemd tot lid der commissie ter herziening van de wet 
van 31 januari 1810 op het beheer van Dijken in plaats van de heer Scheltinga de Blocq van ….?, wegens zijn overlijden enz. jaar 

1816 (1) 

6631  1076 
02-09-1814 

Scheltinga de Blocq van D. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6405 131 

14-03-1816 

Scheltinga de Blocq van D. op voordragt van  den Minister van Binnenlandsche zaken wordt hij benoemd tot plaatsvervanger voor 

de onderscheidene Militieraden enz. jaar 1816 (5) 

6025 560 
22-08-1817 

Scheltinga de Blocq van D.---- Viderius M. Inspecteur der belastingen te Wolvega hij wordt voorgedragen tot plaatsvervangd 
rechter te Heerenveen i.p.v. Blocq Scheltinga de D. die overledenen is en Nauta R. thans ontvanger enz. jaar 1817 (1) 

8350 175/27-20 

21-02-1841 

Scheltinga de Blocq van D. wordt vermeld als lid ( maar niet geconstitueerd) van het Polderbestuur van de Engwierumerpolder in 

een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur 

van de Engwierumerpolder enz.,  jaar 1841 (6) 

6631 1123 

17-09-1814 

Scheltinga de Blocq van D. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten 

betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn 

enz. jaar 1814 (2) 

5988 490 
22-06-1814 

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

besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6047 379 
03-06-1819 

Scheltinga de Blocq van Daniel  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 
in het  jaar 1819 (3) 

5997 209 

07-03-1815 

Scheltinga de Blocq van Daniel (Mr) Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga , Coehoorn van Scheltinga Menno 

Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend Vrederegter van Heerenveen en Pieterzen 
Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen  dat zij op den 23e december ten overstaan van de heer 

Kool van Heerens W. B.  kopers geworden zijn van zekere huizinge en erve genummerd 30 enz. enz. de eerste 4 ondertekenen dit 

document jaar 1815 (3) 

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga de Blocq van Daniel de,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of hij de 
naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders 

zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de 

Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een 
doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) 

van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6060 480 
06-07-1820 

Scheltinga de Blocq van Daniel de, 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) 

6054 63, blz. 59 

27-01-1820 

Scheltinga de Blocq van Daniel---- 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 finale akte  en 
Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in 

kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 ) 

6286 49 / 48 
30-01-1818 

Scheltinga de Blocq van Daniel---- Eijsinga Binnert  Philip, Lid der Prov. Staten  Directeur der Posterijen te Leeuwarden  in kwlt. 
als Voogd over de minderjarige nagelaten zoon van Scheltinga  D. (Daniel) de Blocq van, in leven Maire van Mildam en Wiarda 

Mintje in leven  echtgenoten de eerste overleden op Pauwenburg te Brongerga en de laatste te Bolsward en  Eijsinga Binnert  

Philip verzoekt in deze door hem ondertekende brief om de nog in de boedel aanwezige officiële stukken te kunnen overdragen 
enz. enz. jaar 1818 (2) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Scheltinga de Blocq van Daniel 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) 

6626 555 

23-04-1814 

Scheltinga de Blocq van Daniel---- Lijcklama a Nijeholt als lid van de vergadering der Staten Generaal als hij afwezig zal zijn  zal 

Blocq van Scheltinga Daniel het Commissariaat van het Arrondissement Heerenveen waarnemen enz. beide ondertekenen deze 
documenten jaar 1814 (3) 

6008 124 

20-02-1816 

Scheltinga de Blocq van Daniel mede eigenaar van het huis no. 30 aan de Lindegracht te Heerenveen , Een handgeschreven brief 

met zijn handtekening , onderwerp opzegging verhuring enz. enz. jaar 1816 (8) 

6624 187 
25-01-1814 

Scheltinga de Blocq van Daniel ondertekend een brief  als Schout van de Gemeente Mildam dat hij zijn post heeft geconstitueerd 
heeft en verzoekt aan te stellen tot Secretaris Kool van Heerens  W. B. openbaar Notaris te Heerenveen tevens voor te dragen 

Schotanus Jelle Klazes Lid der Raad dezer Gemeente teneinde bij zijn afwezigheid hem te vervangen   jaar 1814 (3) 

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga de Blocq van Daniel---- Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn 
majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn handtekening,  en 



zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in 

genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, 

verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een 

doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6007 10 

05-01-1816 

Scheltinga de Blocq van Daniel 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) 

6656 490 blz. 4 
15-10-1816 

Scheltinga de Blocq van Daniel staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 
Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  

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

6656 490 blz. 4 
15-10-1816 

Scheltinga de Blocq van Daniel staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der 
Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  

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

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga de Blocq van Daniel te Augustinusga wordt genoemd in---- Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de 
Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een 

handgeschreven brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van 

Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  

Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) 

van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6404  91 

22-02-1816 

Scheltinga de Blocq van Daniel, Schout van de Gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816  (1) 

6387 25 

04-09-1814 

Scheltinga de Blocq van Daniel, Schout van Mildam. Schrijft en ondertekend een brief waarin genoemd Ziegeler ….? Capitein bij 

de Militie Onderwerp: op 9 juli gedane leverantie van één wagen met 2 paarden bespannen voor gebruik van transport der 

goederen van de 2e comp. van het 3e reg. Dragonders naar Steenwijk enz. enz.  jaar 1814 (2) 

8224 1240/13 
05-12-1839 

Scheltinga de Blocq van ----Groot de Yntze Baekes ongehuwd, oud 32 jaar  geboren te Nijehorne wonende te Oranjewoud,  in een 
door hem geschreven en ondertekende brief schrijft hij  dat hij  vroeger 2 en thans 4 jaren in dienst bij den heer Mr. Scheltinga de 

Blocq van enz. en in 1826 in militaire dienst is getreden en gediend tot november 1835  en graag de functie van Commies bij de 

Rijksbelastingen enz. jaar 1839 (9) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Scheltinga de Blocq van H. W. van wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de 

Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan 

Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. 
met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Scheltinga de Blocq van H. W. 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) 

8350 175/27-9 

21-02-1841 

Scheltinga de Blocq van Hans Willem de Blocq van, met volmagt van Schoterland wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in 

een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van 

de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 
1841 (12) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Scheltinga de Blocq van 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) 

6395 460 

17-05-1815 

Scheltinga de Blocq van Luitenant Colonel commandeerende het 2e Bataillon Landstorm in nhet Arr. Leeuwarden in een door hem 

ondertekende  brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft diverse zaken over de Landstorm en klagten en de Schout van de 
Knijpe beter gehandeld zou hebben enz. bij zijn handtekening met wapen enz. jaar 1815 (5) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Scheltinga de Blocq van te Oranjewoud,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts 

Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke 
oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5) 

6026 595 

02-09-1817 

Scheltinga de Blocq van van staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten 

van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, 

Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6843 32-D 

25-05-1824 

Scheltinga de Blocq van, Hans Willem,---- Blocq van Scheltinga de,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht 

verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn 

handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, 
worden verder in genoemd Scheltinga de Blocq van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno 

overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  

Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6713 58 - 62 
en 65 

00-00-1823 

Scheltinga E.A. ---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 
Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 

afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te 
nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. 

Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 1823  (9) 

6047 379 
03-06-1819 

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

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Scheltinga H. W. de Blocq van wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 



8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Scheltinga H.W. de Blocq van 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) 

8308 1070-8 
580-622 

28-10-1840 

Scheltinga J. A. te Workum 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Scheltinga J. D. de Blocq 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Scheltinga J. 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) 

8350 174-5 

19-02-1841 

Scheltinga Joh. Koopman van beroep er zijn inlichtingen over hem gevraagd wonende te Wolvega en eigenaar van het huis  

hetwelk thans door de heer Begeman als huurder wordt bewoond  het betreft het verlaten van het huis door de huurder wegens 
vertrek, dat is aan de Maire gemeld door Scheltinga maar de Maire heeft geantwoord dat hij geen gebruik meer wilde maken van 

het huis enz. en wat betreft de woning van de heer Jong de P. O.  dat deze minder geschikt is voor enz.  jaar 1841 (13) 

6254 151 

06-02-1815 

Scheltinga Johannes Roelofs,  Sampt  Nederegtes, komt voor in een document bereffende het voormalige District 

Weststellingwerf:  hij heeft nog tegoed tractement over de jaren 1806-1807-1808 enz. wordt beschreven hoeveel enz.  jaar 1815 (3) 
dossier (12) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6082 453 
03-05-1822 

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

6047 379 

03-06-1819 

Scheltinga L. E.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6383 90    
23-04-1814 

Scheltinga L. E. 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) 

6070 424-28      25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltinga 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) 

6263 1106 

06-11-1815 

Scheltinga Menno Coehoorn  van wonende te Heerenveen  is aangeslagen voor de belasting personele omslag voor f. 132 en daar 

tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best bereidwillig om te betalen maar dat zijn 

zwager Nauta R.  Ontvanger Particulier  die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen enz. jaar 1815 (4) 

  Scheltinga Menno Coehoorn ook Coehoorn van Scheltinga M. (Menno) zie daar 

6416 149B 

15-04-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van  Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland verzoekt 

toezending van binnenvellen betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6424 641F 
24-12-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van , Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de Nationale Militie dat Semler F. in een door hem ondertekende brief dat de op hem gedane benoeming tot Kapitein verzoekt hij 

zijn ontslag te bekomen enz. jaar 1817 (3) 

6416 119 

29-03-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van Grietman van Schoterland---- Jagers Uilke Wolters Loteling voor de Militie in het jaar 1815  in 

het toenmalige Kanton Oldeberkoop  op den 29e april van dat jaar bij de trekking hebbende bekomen No. 15  heb ik de eer te 
berichten enz. deze brief is aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door Coehoorn van Scheltinga Grietman van 

Schoterland enz. jaar 1817 (2) 

6416 156 
20-04-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
ten aanzien van de ligting van de Nationale Militie over 1815 enz. jaar 1817 (1) 

6644  804 

18-08-1815 

Scheltinga Menno Coehoorn van---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden 

Scheltinga Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum 
Klaas Jans Scheltinga,  Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 

gulden pagt, schuld aan van  715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman,  dit stuk is 

ondertekend door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6) 

6416 121 

02-04-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van,  Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6417 212 

20-05-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffendede overleden vrijwilliger Veenstra Paulus Rinderts in de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6418 227 

01-06-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie dat Hessel Franciscus Boekverkoper te Heerenveen sedert november 1814 relatief zijn voorgenomen huwelijk 

en dat hij aan de loting van  enz. omdat volgens bericht van de Gouverneur van Groningen Imhoff van G. W. dat zijne geboorte op 
8 januari 1792 is vermeld maar volgend doopcedul (=aanwezig) geboren te Maastricht op 8 januari 1793  filius Keunings Maria 

die als vader noemt Hessel Wilhelmus en hebben ter doop gehouden Stams Franciscus en Keunings Maria Joa  (Sterremans Anna 

Catharina Obstitrix = tekent bezwaar aan) tevens is zijn signalements lijst aanwezig enz. ook wordt genoemd Sikkens G. W.   jaar 
1817 (5) 

6418 239 

08-06-1817 

Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie dat Hessel Franciscus aan mij heeft overlegd een door het Stadsbestuur te Groningen certificaten daarin wordt 
hij genoemd als Hessel Franciscus Saverins en ook Hessel Frans en ingeschreven in 1791 enz. jaar 1817 (3) 

6425 28 

19-01-1818 

Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie dat Jong de Jan  beschuldigd van desertie is gearresteerd en naar het huis van Arrest is overgebracht enz. jaar 

1818 (1) 

6426 59 

09-02-1818 

Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de Nationale Militie dat  de beschuldigde van desertie Hillebrands Pieter  en gedient hebbende als soldaat onder het vierde 

Bataillon Infanterie is gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Arrest enz. jaar 1818 (1) 



6426 90 + 95 

20-02-1818 

Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend >>>> Brouwer G. J. Assessor van Schoterland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houten van Gaele Lieuwes Boere 

Arbeider thans te beilen in Drente geboren in de Compagnie van Jubbega Schurerga den 26-06-1799 zoon van Houten van Lieuwe 

Jans gedetineerd in het Tuchthuis te Leeuwarden en van Gaele Imkje  het land doorlopend te bedelen dat hij in zijn woonplaats 
behoorde te zijn ingeschreven enz. jaar 1818 (3) 

6293 47-40,41,42 

07-10-1818 

Scheltinga Menno van Coehoorn te Heerenveen in quaqliteit als Zijlphester van  de Schoter of  Slijkenburgerzijl  onderwerp ; het 

gemeene bestuur van Schoterland verklaard wegens ene dispositie van de 14e van de Herfstmaand 1809 schuldig te zijn fl. 5000 
aan voornoemde enz. enz.( onderdeel van het dossier dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor 

meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds   Jaar 1818 (5) totale dossier (45) 

6293 47-40,41,42 

07-10-1818 

Scheltinga Menno van Coehoorn te Heerenveen in quaqliteit als Zijlphester van  de Schoter of  Slijkenburgerzijl  onderwerp ; het 

gemeene bestuur van Schoterland verklaard wegens ene dispositie van de 14e van de Herfstmaand 1809 schuldig te zijn fl. 5000 
aan voornoemde enz. enz.( onderdeel van het dossier dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor 

meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds   Jaar 1818 (5) totale dossier (45) 

6093 300 
11-04-1823 

Scheltinga Mr. Everardus Epeus Wielinga van Scheltinga 47 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten 
ter vervulling van de post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en 

tegenwoordige functie’s  zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus 

Samuel Bountsma jaar 1823 (2) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Scheltinga Oosterbaan Allart 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) 

4894 2306 
27-06-1899 

Scheltinga P. P. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij 
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. 

Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met 

de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, 
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende 

het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een 

advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur 
Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

6830 18-A blz. 37 

21-01-1824 

Scheltinga Pieter A. 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) 

3622 A-6  

blz. 4 
12-01-1858 

Scheltinga R. G. , 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) 

6872 02-04-1825 
1-B 

Scheltinga v. C. L. (Cornelia Livia) weduwe van Nauta R. (Ruardus) in leven ontvanger der Verponding in Ackrum Onderwerp: 
betreft achterstalligge gelden waarvan zij onmogelijk kan nagaan of dat wel klopt enz. jaar 1825 (3) 

8285 622-7 

20-06-1840 

Scheltinga v. T. T.---- Hulscher Servaas te Joure antwoord op zijn request, hij is in den dienst van de Personeele Belasting 

aangeslagen voor f. 4.77 welke aanslag juist en teregt is, zijn request is bijgesloten en door hem ondertekend waarin o.a. vermeld 
staat dat hij als vrijwillig soldaat op 30-7-1836 van Texel is vertrokken naar Indie waar hij zijn linker been is verloren en een 

pensioen heeft met volgens hem vrijdom van enz. tevens aanwezig een document in naam des Konings (een beslaglegging waarin 

een gedeelte van zijn inboedel wordt vermeld) waarop vermeld en ondertekend door Bargsma Auke Loekes,  Hoeksma Lucas 
Pieters als getuigen, Scheltinga v. T. T. als Deurwaarder Executant jaar 1840 (7) 

6242 82, 1-7a +9               

07-02-1814 

Scheltinga van  M. O.  , Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz. beslissing op zijn 

request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (12)   

6383 57 
02-04-1814 

Scheltinga van A. C.,  weduwe Helsink te Heerenveen, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld 
op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 
17-07-1839 

Scheltinga van A. T. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 34-v 
17-07-1839 

Scheltinga van A. T. te Oosterwierum 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Scheltinga van A.T. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6843 32-D 

25-05-1824 

Scheltinga van A.te Joure wordt genoemd in----Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt 

aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn 

handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, 
worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno 

overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  

Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6252 1264 
24-12-1814 

Scheltinga van Aletha Catrina  wed. van  Heloma van Marcus terugzending van een request jaar 1814 (1) 

6242 82,1-7a+17              

07-02-1814 

Scheltinga van Aletha Catrina (Vrouwe) weduwe van Heloma van Marcus Onderwerp: een handgeschreven brief met 

haarhandtekening een verzoek tot enz. enz. beslissing op haar request  enz. jaar 1814 (10)      

6251 1124 

21-11-1814 

Scheltinga van Aletha Catrina weduwe van Marcus van Heloma wonende op het Heerenveen, Onderwerp zij dient haar beklag,  in 

een handgeschreven en door haar ondertekende brief aan de Gouveneur van Vriesland  overr het te betalen bedrag belasting enz. 

Enz. Jaar 1814 (3) 

6712 284+ 284b 
en 317 

00-00-1822 

Scheltinga van Anna Catharina----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 
Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 

Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 



Scheltinga, en wijlen Daniel Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de naam 

aan te nemen jaar 1822 (12) 

6713 58 - 62 

en 65 
00-00-1823 

Scheltinga van Anna Catharina---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 

Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 
Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 

Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de 

naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga 
, en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 

1823 (9) 

6712 284+ 284b 

en 317 
00-00-1822 

Scheltinga van Arent Cornelis----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 

Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 
Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 

Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de 
naam aan te nemen jaar 1822 (12) 

6713 58 - 62 

en 65 

00-00-1823 

Scheltinga van Arent Cornelis----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 

Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 

Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 
Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de 

naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga 

, en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 

1823  (9) 

6712 284+ 284b 

en 317 
00-00-1822 

Scheltinga van Aurelia Cuniera----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 

Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 
Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 

Scheltinga, en wijlen Daniel Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de naam 

aan te nemen jaar 1822 (12) 

6713 58 - 62 
en 65 

00-00-1823 

Scheltinga van Aurelia Cuniera----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 
Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 

Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 

Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de 
naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga 

, en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 

1823 (9) 

6026 595 

02-09-1817 

Scheltinga van Aurelia staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, 

Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6714 93 
00-00-1823 

Scheltinga van Bergsma betreft de naamsaanneming jaar 1823 (1) 

6713 58 - 62 

en 65 
00-00-1823 

Scheltinga van Bergsma Cornelis te Idaard----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van 

Johannes Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga 
Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis 

van Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om 

de naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van 
Scheltinga , en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 

1822 en 1823  (9) 

6712 284+ 284b 
en 317 

00-00-1822 

Scheltinga van Bergsma Cornelis te Idaard---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van 
Johannes Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga 

Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis 

van Scheltinga, en wijlen Daniel van  Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om 
de naam aan te nemen jaar 1822 (12) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Scheltinga van C. Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Heerenveen jaar 1816  (5) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6034 398 

30-05-1818 

Scheltinga van C. te Sint Johannesga 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) 

6040 837 

17-11-1818 

Scheltinga van Catharina Christina  gehuwd met Kauert J. T. , 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) 

3574 3 
22-05-1855 

Scheltinga van Coehoorn Clara Oudkerk Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer op zijn land ,  jaar 1855 
(4) 

6293 220 

12-03-1819 

Scheltinga van Coehoorn M.   hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van 

den hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum 
annexis enz. jaar 1819 (7) 

6631  1076 

02-09-1814 

Scheltinga van Coehoorn M. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6055 78 
02-02-1820 

Scheltinga van Coehoorn M. van  Hiddinga Elias schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij niet kan aannemen zijn 
benoeming als Zetter der voormalige gemeente Heerenveen maar dat zijne weigering niet kan worden aangenomen en hij dus de 

functie van Zetter zal moeten aannemen volgens een brief ondertekend door Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van 

Schoterland ook ingesloten een ondertekende brief van Dr. Wijndels J. H.  die verklaart dat hij Hiddinga Elias oud 54 jaar wegens 
een lichaams gestel heeft t’welk lange jaren enz. en enige jaren een dijbreuk enz. ook een brief waarin vermeld dat de veldwachter 

Ferf F.  enz. enz. jaar 1820 (7) 

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga van Coehoorn Martinus wordt genoemd in----Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht 
verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn 



handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, 

worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno 

overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  

Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6843 32-D 

25-05-1824 

Scheltinga van Coehoorn Menno---- Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn 

majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn handtekening,  en 

zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in 
genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, 

verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een 

doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

3574 3 
22-05-1855 

Scheltinga van Coehoorn Wiskje Oudkerk Onderwerp; Het plaatsen van Houten bakens voor het Slotermeer op haar land ,  jaar 
1855 (4) 

6299 

 

430 

19-07-1821 

Scheltinga van Coehoorn, de nu wijlen  in data 10 December 1817 op behoorlijk zegel  afgegeven Kwitantie enz. enz. indertijd 

wonende te Heerenveen , een door hem getekend stuk als bijlage enz. jaar 1821 (4)  

6026 595 

02-09-1817 

Scheltinga van Cornelia staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, 

Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6714 93 
00-00-1823 

Scheltinga van Cornelis betreft de naamsaanneming jaar 1823 (1) 

6040 837 

17-11-1818 

Scheltinga van Cornelis, 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) 

6712 284+ 284b 

en 317 

00-00-1822 

Scheltinga van Daniel----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 

Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 

afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 
wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de naam aan te 

nemen jaar 1822 (12) 

6713 58 - 62 
en 65 

00-00-1823 

Scheltinga van Daniel---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 
Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 

afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te 
nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. 

Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 1823  (9) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltinga van E. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6047 379 

03-06-1819 

Scheltinga van E. E. W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

5988 490 
22-06-1814 

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

besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6060 480 
06-07-1820 

Scheltinga van E. E. 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 

Scheltinga van E. E. 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) 

5989 553 

18-07-1814 

Scheltinga van E. E. W. hij heeft niet geantwoord op een missive van de Zetters der Belasting van de Gemeente Leeuwarden 

betreffende de vraag over Paarden, Dienstboden dat de inschrijving moet geschieden ter plaatse van het Winterverblijf enz. jaar 

1814 (5) 

6070 424-25       25-

05-1821 

Scheltinga van E. E. 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) 

6671 54 blz. 8 
22-01-1818 

Scheltinga van E. E. W. Leeuwarden te 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Scheltinga van E. E. W. te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6623 195-196 

16-01-1814 

Scheltinga van E. E., ---- 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) 

6045 277 
26-04-1819 

Scheltinga van E. W.  ---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Leeuwarden voor de tijd van 7 jaren 
voor fl. 2150.= zijn buren zijn  ten O. Scheltinga van E. W.  ten W. Bouma Durk de weduwe,   ten Z de Ringsloot en ten N. 

Dorhout A. enz. jaar 1819 (5) 

6046 337 
17-05-1819 

Scheltinga van E. W.  ---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Leeuwarden voor de tijd van 7 jaren 
voor fl. 2150.= zijn buren zijn  ten O. Scheltinga van E. W.  ten W. Bouma Durk de weduwe,   ten Z de Ringsloot en ten N. 

Dorhout A. enz. jaar 1819 (5) 

6671 54 deel 2,14 

22-01-1818 

Scheltinga van E. W. Mr. te Leeuwarden Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Ouderling wordt 

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

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

6671 54 blz. 18 
22-01-1818 

Scheltinga van E. W. Mr. te Leeuwarden Ouderling Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 



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

jaar 1818 (5) dossier (24) 

6026 595 

02-09-1817 

Scheltinga van Eelko A. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, 
Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Scheltinga van Everhardus Epens Wielinga   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6656 490 blz. 3 
15-10-1816 

Scheltinga van Everhardus Epeus Wielinga staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel 
der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten 

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

6252 1228 

10-12-1814 

Scheltinga van F. J. J.----   Bosma Siebe Sipkes te Rastergaast hij schrijft en ondertekend een brief,  dat hij door de heer ontvanger 

van Sint Johanisga  gemaand is om zijn schuld te betalen van 20 guldens maar dat hij deze 20 guldens al lang geleden betaald  
heeft aan enz. enz. ook wordt genoemd Scheltinga van F. J. J.  enz. jaar 1814  (2) 

6026 595 

02-09-1817 

Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan ) staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan 

reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen 
van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6278 195-8 

20-02-1817 

Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) Grietman 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) 

6416 138A 

08-04-1817 

Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) Grietman van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6417 193A 

12-05-1817 

Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) Grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wouda Thomas Heines  alsnog is ingeschreven enz. jaar 1817 (1) 

6418 241 

11-06-1817 

Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) Grietman van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Klaver Tjerk Jans Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  
hij is gedurende 14 dagen de plaatsvervanger van de absente Grietman Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) enz. jaar 1817 

(1) 

6047 379 
03-06-1819 

Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) 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 

Scheltinga van F. J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 
03-05-1822 

Scheltinga van F. J. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltinga van F. J. 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 424-26       25-

05-1821 

Scheltinga van F. J. 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) 

6383 85      

23-04-1814 

Scheltinga van F. J. J. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6034 398 

30-05-1818 

Scheltinga van F. J. J. te Oudwoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6843 32-D 

25-05-1824 

Scheltinga van Frans Julius Johan te Leeuwarden wordt genoemd in---- Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de 

Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een 

handgeschreven brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van 
Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Scheltinga  D. (Daniel) de Blocq van overl. 26-10-1816 

Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een 

doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 
(19) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltinga van 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltinga van H. 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) 

8359 377/28, 34  

19-04-1841 

Scheltinga van H. W. de Blocq wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5) 

6070 424-28      25-
05-1821 

Scheltinga van H. 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) 

6054 63     Blz. 33- 
35-36-37-59 

en 67 t-m 71 

27-01-1820 

Scheltinga van Hans Willem word genoemd in  6e , 7e, 8e   perceel ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde 
afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 

1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud 

gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en 
Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 

1820 ( 92 ) 

6027 761 

28-10-1817 

Scheltinga van Heemstra  C.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en 

Alma H. W. voor  geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, Brouwer 



J. W.  voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie van 

arbeidslonen , , Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, Proost J. 

voor druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2) 

6039 781 
22-10-1818 

Scheltinga van Heemstra C. ,   Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1) 

6048  498 

22-07-1819 

Scheltinga van Heemstra C. ,  Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (1) 

6033 268 
16-04-1818 

Scheltinga van Heemstra C. , De minister van Binnenlandse zaken geeft een ordonnancie aan hem jaar 1818 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Scheltinga van Heemstra C. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6038 690 
16-09-1818 

Scheltinga van Heemstra C. , Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6054 56 

25-01-1820 

Scheltinga van Heemstra C. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 

1820 (1) 

6032 193 
19-03-1818 

Scheltinga van Heemstra C. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te 
ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6052 861 

29-11-1819 

Scheltinga van Heemstra C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan 

den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6631  1076 

02-09-1814 

Scheltinga van Heemstra C. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6394 256 

06-04-1815 

Scheltinga van Heemstra C. is benoemd door zijne majesteit tot Commissaris in het eerste district met als hoofdplaats Leeuwarden 

enz. jaar 1815 (2) 

6633  1410 
10-11-1814 

Scheltinga van Heemstra Cornelis---- Heeckeren van L is belast als waarnemend Opper Houtvester en op zijn voordracht worden 
benoemd als Adjunct Houtvesters Scheltinga van Heemstra Cornelis, Schwartzenberg en Hohelandsberg thoe George Frederik,  

Blok van Scheltinga van Pauwenburg de D.  enz. jaar 1814 (3) 

6385 137 
06-07-1814 

Scheltinga van Heemstra Cornelis hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6030 25 

12-01-1818 

Scheltinga van Heemstra een ordonnancie betreffende de uitbetaling  van zijn tractement met vermelding van het bedrag enz. jaar 

1818 (2 

6052 861 
29-11-1819 

Scheltinga van Heemstra Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan 
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6424 584 

02-12-1817 

Scheltinga van HHHeemstra---- Boom Johannes 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 1 hij 

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

een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. 

jaar 1817 (5) 

6028 834 

21-11-1817 

Scheltinga van Hiemstra C.  -------Lycklama a Nijeholt T. M. en  Scheltinga van Hiemstra C.  een ordonnantie ten name van hen. 

Jaar 1817 (1) 

6393 191 

20-03-1815 

Scheltinga van Hiemstra C. wordt aangesteld als Militie Cimmissaris in het District Leeuwarden enz. jaar 1815 (2) 

6863 3/1-A  
22-12-1824 

Scheltinga van J. A. , Hij komt voor in het dossier  van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de 
herstellingen  van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (8) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Scheltinga van J. A. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Scheltinga van J. 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) 

6070 424-28      25-

05-1821 

Scheltinga van J. 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) 

6713 58 - 62 

en 65 

00-00-1823 

Scheltinga van Jetske Wiskia----  Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 

Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 

Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 
Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de 

naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga 

, en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 

1823  (9) 

6712 284+ 284b 

en 317 
00-00-1822 

Scheltinga van Jetske Wiskia---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes 

Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma 
Dossier en een afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van 

Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de toestemming om de 

naam aan te nemen jaar 1822 (12) 

8214  1026/1-11 
07-10-1839 

Scheltinga van Jonkheer Martinus Coehoorn te Oudeschoot, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. 
woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e 

october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

8214  1026/1-11 
07-10-1839 

Scheltinga van Jonkheer Martinus Coehoorn te Oudeschoot, 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) 

6008 82 blz. 6        
03-02-1816 

Scheltinga van L. ?. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6034 398 

30-05-1818 

Scheltinga van L. C. te Burum 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 57 

02-04-1814 

Scheltinga van L. C. te Heerenveen, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

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

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

6713 58 - 62 
en 65 

00-00-1823 

Scheltinga van L. E. ---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 
Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 

afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te 
nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. 

Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 1823  (9) 

6082 453 

03-05-1822 

Scheltinga van L. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6070 424-26       25-

05-1821 

Scheltinga van L. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6070 424-29      25-

05-1821 

Scheltinga van L. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6034 398 

30-05-1818 

Scheltinga van L. E. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6627 602 

30-04-1814 

Scheltinga van Leonard Eperus als hoogst aangeslagene in de Gemeente lasten van Augustijnusga en speciaal voor dez Commissie 

verzogt Kerkvooggd speciaal voor deze commissie verzogt voor deze commissie gedecorneerd  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) 

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga van Leonardus Epeus te Augustinusga wordt genoemd in-----Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de 
Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een 

handgeschreven brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van 

Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  
Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) 

van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6040 837 
17-11-1818 

Scheltinga van Lucia Carolina weduwe van Heemstra H. L. , 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) 

6048 529 

30-07-1819 

Scheltinga van Lucia Catharina geb. 08-07-1748  wonende in de grietenij Kollumerland  die ene lijfrente had van fl. 70.- enz. jaar 

1819 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga van 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Scheltinga van M.  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 

Scheltinga van 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) 

6293 47-20 t/m/34 

07-10-1818 

Scheltinga van M. C.----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob 

Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving 

van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van 
Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  

Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 

5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen 
voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van 

enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45) 

6242 82,1-7a+10               

07-02-1814 

Scheltinga van M. C. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn 

request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (10) 

6034 398 

30-05-1818 

Scheltinga van M. C. te Sint Johannesga 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) 

6017 781 
28-12-1816 

Scheltinga van M. C. voor reiskosten hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een 
Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1) 

5988 517 

30-06-1814 

Scheltinga van M. C., Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde 

Eigendommen, jaar 1814 (3) 

6260 777 
04- 08-1815 

Scheltinga van M. C., Tuimelaar ….? en Brouwer G. J.  Omtrent de goed gedane som van fl. 150.= bij de begroting van 1814  
onder den agterstand  hebben voornoemdendit bedrag  voorgeschoten aan den ontvanger der gemeente enz. tevens een staat der 

schuld  ten laste van de gemeente Heerenveen waarin ook genoemd Hiddinga E. te Heerenveen jaar 1815 (4) 

6070 424-27       25-
05-1821 

Scheltinga van 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) 

6631  1076 
02-09-1814 

Scheltinga van M. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6293 47-18 

07-10-1818 

Scheltinga van M. O. een vermindering van zijn Tractement  als gewezen Bailluw den 11-12-1811 wordt vermeld op de staat 

Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 



6008 82 blz. 1 

03-02-1816 

Scheltinga van M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6034 398 
30-05-1818 

Scheltinga van M. te Oudwoude 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) 

6712 284+ 284b 

en 317 
00-00-1822 

Scheltinga van Marta---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 

Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 
afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga jaar 1822 (10) 

6713 58 - 62 
en 65 

00-00-1823 

Scheltinga van Marta---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard,  geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus 
Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam,  van Scheltinga Bergsma Dossier en een 

afschrift van het testament van  Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen  Arent Cornelis van Scheltinga, en 

wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te 
nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. 

Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga.  jaar 1822 en 1823  (9) 

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga van Marten----Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of 
hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn handtekening,  en zijn 

grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd 

Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een 

doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) 

van Scheltinga van,  Hans Willem,  jaar 1824 (19) 

6256 338 

21-02-1815 

Scheltinga van Martinus (wijlen) zijn boedel enz. , vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige 

dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

6027 694 

07-10-1817 

Scheltinga van Martinus----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als 

gecommiteerden van  van de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de 

Quel de Zwemmer van Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704.  jaar 1817 (5) 

6656 490 blz. 2 
15-10-1816 

Scheltinga van Martinus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 
Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van 

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

6026 595 
02-09-1817 

Scheltinga van Martinus staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, 

Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

6040 837 

17-11-1818 

Scheltinga van Martinus, 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) 

6015 608-a 

11-10-1816 

Scheltinga van Menne Coehoorn----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te 

Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5) 

6402 
 

922-1+ 10 
09-12-1815 

Scheltinga van Menno Coehoorn 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) 

6013 401-b 

09-07-1816  

Scheltinga van Menno Coehoorn,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van 

Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6852 26-A 
25-08-1824 

Scheltinga van Oosterbaan  A,----Lochnaar C. C. te St. Anna Parochie hij verzoekt om ontslag uit rijksdienst en zijn schoonzoon 
Scheltinga van Oosterbaan  A, stelt hij voor, om zijn plaats in te nemen. Jaar 1824 (3 

6869 01-03-1825 

4-A 

Scheltinga van Oosterbaan ….? , wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de administratie der Directe 

Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante functie in de gemeente, aantal molens in die 

gemeente enz. enz. jaar 1825 (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Scheltinga van T. J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

8308 1070-8 

451-493 
28-10-1840 

Scheltinga van T. T. te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8280 526-1, 28,3 
22-05-1840 

Scheltinga van te Oranjewoud, Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

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

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

6040 837 
17-11-1818 

Scheltinga van van Heemstra Cornelis, 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)  

6008 82 blz. 3 
03-02-1816 

Scheltinga van W. T. J. J. 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) 

6843 32-D 
25-05-1824 

Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor 
zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van 

Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel 

overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de 
Daniel, een doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans 

Willem,  jaar 1824 (19) 

8364 485-8 

17-05-1841 

Scheltinga, T. T. van , Deurwaarder die zig schuldig heeft gemaakt aan pligtverzuim en verduistering. Jaar 1841 (5) 



8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Scheltingwou? Sijpke Pieters 112 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) 

6386 62 

22-08-1814 

Scheltsvier Willem , schrijft en tekend een brief als volgt, thans burger in het 7e district verklaard dienst te hebben genomen onder 

de Comp. Kustbewaarders en zal verdienen enz. jaar 1814 (1) 

6389 59 

06-11-1814 

Scheltus ….? Directeur der Posterijen te Dokkum , hij is door de Gouveneur van de lijst van Schutters geroyeerd enz. een 

meningsverschil hier over van de Krijgsraad enz. jaar 1814 (2) 

6255 300- 2 

24-03-1815 

Scheltus ….? is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  (3) 

6255 300-2 

24-03-1815 

Scheltus ….? voor Staatsbladen   en Staats Couranten is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden 

zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 
gemeente Holwert jaar 1815 (3) 

6388 113          21-

10-1814 

Scheltus ….?, Directeur der Posterijen te Dockum, hij is geёxcuseerd omdat hij een hogere rang in Engelschen dienst schijnt te 

hebben bekleed enz. jaar 1814 (1) 

6388 65-66         14-

10-1814 

Scheltus Ludolph Jacobus Hendrik, Directeur der Posterijen te Dokkum, Een request door hem ondertekend dat hij gedesigneerd is 

als schutter aldaar maar wegens zijn functie en ook al omdat in de provincie Zeeland en Holland en anderen daarvan vrijgesteld 

voor den Landstorm enz. en hij wegens plichtsverzuim reeds verscheidene keren voor de schutterlijke krijgsraad is geciteerd enz. 
en hij heeft ook al de functie als Veldpostmeester bij het Engelsche leger aan het enz.  van de Luitenant Generaal Sir Gouham 

Thomas thans Lord Lijnedock genaamd enz. tevens een brief  ook door hem ondertekend waarin vermeld Schik ….? Mevrouw en 

de heer Capitein Faber ….?  en de Heer Joha ….?  Die hij om hulp vraagt omdat hij bedreigd wordt met provoost straf en zijn 
huwelijk ook al enz. enz. jaar 1814 (11) 

5993 919 

14-11-1814 

Schelvan van L. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 

over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten 

enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 

06-02-1815 

Schelvan van L. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 

3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten 

enz. jaar 1815 (2) 

8386 949/42 
20-09-1841 

Schelve v. J. H. te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en 

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

8285 615-2, 42-2 
19-06-1840 

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

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6027 724 
15-10-1817 

Schelven L.  Onvanger der belastingen te Grouw hij is benoemd tot Hospitaalmeester te Bergen op Zoom en tijdelijk neemt 
Idzarda O. zijn functie te Grouw waar  enz. jaar 1817 (2) 

5997 223 

11-03-1815 

Schelven v. L. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der 

overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 
1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 

6030 23 

10-01-1818 

Schelven van L---- Ruitinga Douwe , hij wordt benoemd als ontvanger der belastingen te Hindelopen i.p.v. Trip H.  welke zijne 

post heeft verlaten,  Engelman Ruel tot ontvanger te Grouw i.p.v. Schelven van L. die tot Hospitaalmeester te Bergen op Zoom is 
benoemd jaar 1818 (3) 

6030 35 

17-01-1818 

Schelven van L.---- Engelman Ruel zijn benoeming tot Ontvanger der Directe Belastingen te Grouw, i.p.v. Schelven van L.  die 

door een andere functie is beroepen ,  jaar 1818 (3) 

6025 545 
16-08-1817 

Schelven van L. Ontvanger der Directe belastingen te Grouw  verzoekt om vrij om 3 weken naar Holland te gaan zijn zaken 
worden waargenomen door  de heer Idzerda O. enz. jaar 1817 (2) 

6027 767 

30-10-1817 

Schelven van L. Ontvanger te Grouw thans benoemd tot hospitaalmeester te Bergen op Zoom enz. enz. jaar 1817 (2) 

5995 71/7 
27-01-1815 

Schelven van L. 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) 

5996 120 

11-02-1815 

Schelven van L. te Grouw Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren 

en venstergeld jaar 1815 (2) 

5996 151-a   

2e rij namen 

20-02-1815 

Schelven van Leonard hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6028 811 

14-11-1817 

Schelven van Leonardus----- Loon van F.  te Irnsum en Bokma Bokke Klazes grietenij ontvanger Idaarderadeel als gelastigde van 

Schelven van Leonardus Ontvanger te Grouw thans benoemd tot hospitaalmeester te Bergen op Zoom enz. enz.   benevens Idzerda 
Otto  ontvanger der belastingen Roordahuizum onderwerp; overdracht van de stukken van Schelven van Leonardus   aan Idzerda 

Otto  enz. enz. jar 1817 (5) 

5991 691 en  720 
06-09-1814 

Schelven van Leonardus te Grouw hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 
patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6) 

5983 57 

22-01-1814 

Schelven van Leonardus, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd 

Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het 
personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Schelwalt Albert Pieter 70 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Schemkes Juriaan Hendriks 58 Drachten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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



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

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Schemkes Jurjen 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) 

6049 630  

31-08-1819 

Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) ----Doopsgezind, een verzoek om een toelage voor de 

Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert getekende door de Grietman van Aengwirden Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus 

Franciscus Josephus van) en Poutsmsa J.jaar 1819 (3) 

6656 490 blz. 4 

15-10-1816 

Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de 

Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als 

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

6424 601 
06-12-1817 

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) 

6424 601 
06-12-1817 

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 Bijlsma Otte Alberts is aan de natuurlijke kinderziekte op 18 

nov. 1817 in deze Grietenij overleden jaar 1817 (2) 

6423 576 
21-11-1817 

Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephusvan) Grietman van Aengwirden ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

8374 691/12 

15-07-1841 

Schengen Gereformeerde Pastorie Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote 

weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Schengenga D. G. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Schenginga Douwe Gatzes---- Knossen IJbeltje Wijbes gehuwd met Schenginga Douwe Gatzes van beroep Slager te IJlst geeft 

samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met 
verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 

oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van 

aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

6087 915 

05-10-1822 

Schenhuis J. J. , , ---- Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint 

Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans  deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der 

belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. , Wassenaar K. A.  
jaar 1822 (1) 

6046 357 

24-05-1819 

Schenk & Comp. ---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand 

maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar 

Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam 
en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd 

Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy 

van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester 
Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George 

Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van 
Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, 

Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn 

huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van 
Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de 

Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder 

Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op 
de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met 

de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , 

Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de 
afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & 

Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, 

Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding 
H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21) 

5673 

 

125 

09-04-1903 

Schenk D. J.---- Griendt van de Joz.. F., en Griendt van de E. Directeuren van de The Griendtsveen Moss Litter Co. Limited 

(Managing Directors) een brief (getypt) met een gedrukt briefhoofd van de Firma London, Rotterdam  getekend door Schenk D. J. 

Onderwerp: een getypte brief met een stempel van de Firma en de handtekening van Griendt van de Joz.. F. ook aanwezig een 

tekening  voor het bouwen van een schip enz.  jaar 1903 (6) 

6051 

 

755 

23-10-1819 

Schenk Georg, Soldaat  hij is ingeschreven in de registers van Militaire pensioenen, nu overl. jaar 1819 (1) 

5992 864 
31-10-1814 

Schenk van Nijdegghen Onderwerp; achterstallige belastingen maar hij zou zig ophouden te Nijmegen maar is thans weer naar 
Leeuwarden vertrokken enz. jaar 1814 (1) 

5985 203 

19-03-1814 

Schenk van Nijdigheim, De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich thans ophoudende in het 

departement De Boven IJssel te Nimegen Jaar 1814 (2) 

6069 
 

284 
09-04-1821 

Schenk van Nijlegger van H. F. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van 
Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen  betreffende de aanscherping 

door de heer Gouverneur van Vriesland  in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de grenswijziging 
enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3) 

8285 626-12 

22-06-1840 

Schenke R.---- Bosch J. Buitengewoon Commies te Nes op Ameland  gedurende de maand Maart en April tijdens de ziekte en 

gedurende de vacature ontstaan door het overlijden van de commies Schenke R.  en dat de leges over het 2e kwartaal enz.  en dat 

de commies Feddema ….? den 1e mei in functie is getreden enz. jaar 1840 (5) 

6040 837 

17-11-1818 

Schenkel Cornelis , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Liesveld  de heer Vonck E.  

jaar 1818 (3) 



8093       565-6   

13-01-1838 

Schenkel Melle Roelofs Geb. Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Ameland. Fuselier 25-7-1836 Overleden te Weltevreden,  (3) 

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

3698 A-15 

08-10-1828 

Schenkenberg Douwe Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (3) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Schenkenberg Lodewijk Douwes, 24 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e 
Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van 

Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen 

waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

3698 A-15 

08-10-1828 

Schenkenberg Lodewijk Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 

(3) 

6399 778 
12-09-1815 

Schenkhuis Pieter Nicolaas---- Schuurmans Simon Landswerver voor de Staande Armee wonende te Harlingen ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland (hij ondertekend als Sijmon Schurrnans) geeft met eerbied te kennen  dat zijn aanbehuwd 

zoon Schenkhuis Pieter Nicolaas bij hem wonende onder de Stds Schutterij is getrokken  en de vereischte Montering niet kan 
betalen enz. jaar 1815 (2) 

8371 622/4 

00-00-1841 

Schenkius A. A. weduwe van Koning O. W. Dossier en een handgeschreven brief met zijn handtekening,  zij verzoekt consent om 

zig te mogen ontdoen van de verzegelde gereedschappen in het lokaal van de brouwerij  genaamd Het Witte Paardje, enz.  jaar 

1841 (12) 

6100  1215-21 

29-11-1823 

Schenkius Jarig J. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Jacobiparochie in 1823 die dat ook in 

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

6078 95-23 

25-01-1822 

Schenkius Jarig Joris te St. Jacobi Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in 

genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (1) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Schenkius N. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

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

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

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Schenkius N. nr. 18 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) 

5675 91 

16-02-1912 

Schenkius P.verzoekt in een telegram  om een reis te mogen maken met de stoomboot “Meppel 3 ” met kapitein Kapperf met een 

lading mais van Amsterdam via Lemmer naar Sneek enz. jaar 1912 (4) 

5675 98 
16-02-1912 

Schenkius P.verzoekt in een telegram  om een reis te mogen maken met de stoomboot “Sneek  ” over Sloten i.v.m. IJs in de ander 
vaarwateren jaar 1912 (3) 

8376 744/15-13 

30-07-1841 

Schenkius Pieter * 08-07-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de 

Flevo (4) 

9182 285/1 
07-02-1916 

Schepel Aldert Surhuisterveen Veldwachter, jaar 1916 

9184 469 

16-04-1917 

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

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

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

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

9191 1558 

22-12-1920 

Schepel----- Dekken van Aukje huisvrouw van Postma Klaas Harms Verlofhouder te Roodeschuur zij is verbaliseerd wegens de 

drankwet (klandestine verkoop enz. enz.) overtreding door Mulder Johannes  Veldwachter te Twijzel die zij beledigd en  heeft enz. 
enz.  getekend door de Chef veldwachter Schepel,  en een door hem (Mulder Johannes )  geschreven brief door hem ondertekend,   

en een door haar (Dekken van Aukje)  geschreven brief door haar ondertekend,    enz. jaar 1920 (6) 

6052 857 

27-11-1819 

Schepen  ---- Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met  de visitatie der schepen komende van plaatsen 

alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter weering van 
besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz.  ----------en een 

Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen  bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819 (30) 

6419 287-D 
17-07-1817 

Schepen Arend 3 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 
met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn 

afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Schepen Geert Hendriks te Dantumadeel  staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur 

enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6418 248-b 1e bat 
3e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Schepen van Feike 433 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van 

den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon 

Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Schepen van Feike Reinderts? 433 St. Anna parochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Schepen van Geert Hendriks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 

Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 

woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

9465 Deel 2, 13 

26-03-1857 

Schepen van Hendrik te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

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

is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 



9921 6 

20-10-1882 

Schepen van K.  Gemeenteveldwachter te  St. Annaparochie 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) 

3575 4 

18-11-1878 

Schepen van Lieuwe Vrouwenparochie Veereigenaar Vrouwenparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie 

van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. 
jaar 1878 (3) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Schepen van Lijsbert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

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

de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6868 16-02-1825 

18-A 

Schepen: Kaen S., een partijtje hennip en tuigage beide geborgen van het verongelukt brikschip de Kaen S enz. jaar 1825 (2) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Schepenaar Bouwe Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals 
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Schepenaar Frans Bouwes, 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) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

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

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 

1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Schepenaar Jetske Bouwes, 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) 

9184 427 

05-04-1917 

Schepenaar P. te Den Haag wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 

(2) 

6418 248-C 1e bat  
11e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Schepens van Feiken * St. Anne (Sint 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) 

9184 22 

05-01-1917 

Scheper  W. Hautigehage Veldwachter Aangesteld te Nijmegen, jaar 1917  (2) 

6840 36-A  

blz. 36 
22-04-1824 

Scheper Aan J. Timmerknecht  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) 

6644  799  
nrs. 46-74 

25-09-1815 

Scheper Egbert Klasen te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig 
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte 

achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van 

Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7) 

6654  372 blz. 7 

09-08-1816 

Scheper Egbert Klasen, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

5664 3, 11 

20-04-1916 

Scheper J. Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 27, 10 
16-04-1914 

Scheper J. Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 A.11 Bijl.33 

27-04-1911 

Scheper J. Drachten Schip de Orion, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 37, 11 
01-04-1910 

Scheper J. Drachten Schip de Orion, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

6074 693 

13-09-1821 

Scheper J. H.  Diaken---- Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der kerkgebouwen door 

ouderdom enz. enz. jaar 1821 (4) 

6256 392 
23-04-1815 

Scheper J. H., Hij tekent als Diaken van de Kerk te Steggerda en Finkega een brief aan de Gouveer van Vriesland dat de Schout 
een opgave wil hebben van de Diakonie goederen  en inkomsten , maar omdat zij geen bewijs van eigendom meer ebben zijn zij 

bang dat het bezit wat reeds 200 jaar in het bezit van deze Diaconie is enz. enz.  zij vinden ook dat zij min en meer misleid zijn 

door de schout enz. enz. jaar 1815 (3) 

5674 63 
13-04-1911 

Scheper J. te Drachten varende met de motorboot van Drachten naar Heerenveen waarvan Krikke W. te Oude Haske eigenaar 
wordt verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met een   Motorboot de Örion II” te mogen varen 

(zonder Stoomkracht) door de sluis te Drachten en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1911  (6) 

8280  517-11, 30 
19-05-1840 

Scheper J. W. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den 
Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 

bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6631 1189 lijst 1 

26-09-1814 

Scheper Jacob Egberts 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 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) 



6418 255-BB 

01-06-1817 

Scheper Jacob Wetzes 422 Ferwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Scheper Jacob Witzes 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

5664 A.11 Bijl.33 

25-04-1912 

Scheper Jitse Drachten Schip de Orion II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 28 
17-04-1913 

Scheper Jitse Drachten Schip de Orion II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 162, 33 

27-02-1917 

Scheper Jitse Drachten Schip de Orion II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6654  372 blz. 5 
09-08-1816 

Scheper Klaas Egberts te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 

Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6644  799  

nrs. 46-74 

25-09-1815 

Scheper Klaas Egberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig 

guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte 

achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van 
Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7) 

8257  69/20, 3 

nummer 14 

20-01-1840 

Scheper Lijkle te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan 

den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske 

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

9189 1400 

 28-11-1919 

Scheper Wieger Nijmegen Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel (2) 

6654  372 blz. 7 

09-08-1816 

Scheper Wijbe Klasen, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6091 113 
03-02-1823 

Schepers A. Schoolonderwijzer te Sint Anna parochie  met een tractement van fl. 640  als Ontvanger der Belastingen en fl. 500.= 
als onderwijzer komt voor in een document dat gaat over gecombineerde functie’ s  jaar 1823  (4) 

3598 Map 90 

05-01-1878 

Schepers Ebe Atzes ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen 

Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, 

Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis 
Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier 

en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma 

Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   
Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een 

overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan 
Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)    

6089 1186          

21-12-1822 

Schepers J. A. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij 

besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7) 

6072 581 
17-07-1821 

Schepers J. A. te Jacobi Parochie staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

5982 1750 

16-12-1813 

Schepers J. A. te Sint Jacobiparochie, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en 

ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 4 

06-02-1824 

Schepers J. H. te IJsselmuiden, 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 

8214  1026/1-8+a 
07-10-1839 

Schepers J. J. de weduwe  te Dockum, 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) 

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

Schepers Jan Aalbert te St. Jacobi Parochie , wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de 
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de 

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

dossier (31) 

5997 245 
16-03-1815 

Schepers Jan Aalbert, ontvanger der Bel. tevens Schoolonderwijzer te Sint Jacobi Parochie hij ontvangt  schoolgeld, vrije woning 
en een tractement Etc.  jaar 1815 (1) 

6424 584 

02-12-1817 

Schepers K. J. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6048  493 
22-07-1819 

Schepman Mebon, hij tekend een brief  kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente  te Woudsend dat door het vertrek van hun 
vorige D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag  door een braaf leeraar vervult  

enz. enz.  tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (3) 

6424 616 

18-12-1817 

Schepman W. Solliciteur ondertekend>>>> Krisp Joh. Weduwe van Sporre C. † Een request  dat haar zoon Goosen Sporre 

loteling van de jare 1816 en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche 
Zaken enz. jaar 1817 (2) 

6076 882 

13-11-1821 

Schepman Welborn---- Bruining A. Predikant te Pietersbierum hij schrijft in een request aan de Koning geeft met verschuldigde 

eerbied  te kennen dat hij reeds dertig jaren in dienst is geweest en de Oudste Predikant van Barradeel is maar egter de enigste 
Predikant in die Grieteny is welke tot dusver over een gering inkomen van slechts zeshonderd guldens per jaar heeft terwijl de 



andere Predikanten een hogere inkomsten genieten enz. tevens wordt als mede getekende genoemd Schepman Welborn enz. jaar 

1821 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Schepper Andringa te Roordahuizum 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) 

5990 607 

03-08-1814 

Schepper de  J. G. , De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en  

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

6082 453 
03-05-1822 

Schepper de 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 424-28      25-

05-1821 

Schepper de A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Schepper de Andringa  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6401 
 

859-1+9 
10-10-1815 

Schepper de Imelius Josinus staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Staf  Officieren voor  de  het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier 

(15) 

6388 83         13-10-
1814 

Schepper de Imilius Josinus , Rentenier te Hogebeintum gemeente Blija  dat hij is gedesigneerd als lid der Schutterij van 
Leeuwarden  hij maakt hiertegen bezwaar omdat hij enz. jaar 1814 (1) 

6402 

 

922-1+6 

09-12-1815 

Schepper de Imilius Josinus 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) 

6656 490 blz. 2 

15-10-1816 

Schepper de Imilius Josius staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 

Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van 

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

6391 11-a, 20 

05-01-1815 

Schepper de Imitius Josinus hij wordt voorgedragen als Majoor bij het 16e Bataillon Landstorm in de Gemeente Marrum door de 

vergadering menigte goedgekeurd ondertekend door de Schout van Marrum de heer Bosch D. L. enz. jaar 1815 (3) 

6391 11-b 

05-01-1815 

Schepper de Imitius Josinus hij wordt voorgedragen als Majoor bij het 16e Bataillon Landstorm in de Gemeente Marrum door de 

vergadering menigte goedgekeurd ondertekend door de Schout van Ferwerd de heer Crol D. enz. jaar 1815 (2) 

5988 490 

22-06-1814 

Schepper de J. G. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden 

beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit 

van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

5989 553 
18-07-1814 

Schepper de J. G. hij heeft niet geantwoord op een missive van de Zetters der Belasting van de Gemeente Leeuwarden betreffende 
de vraag over Paarden, Dienstboden dat de inschrijving moet geschieden ter plaatse van het Winterverblijf enz. jaar 1814 (5) 

6388 120  

19-10-1814 

Schepper de J. J.---- Antonides Jan en Schepper de J. J. Onderwerp hun Requeste betreffende gerenvoijeerd te worden van de 

Krijgsraad van gedachte Schutterij enz. jaar 1814 (1) 

6254 140-B-blz. 32 

17-01-1815 

Schepper de J. J. de erven hebben Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Ferwerd Klein Sminia genaamd  , 

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. 

6034 398 
30-05-1818 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6254 140-A blz.37 
17-01-1815 

Schepper de J.J. de erven Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Ferwerd Klein Sminia genaamd , 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. 

6631  1076 

02-09-1814 

Schepper de S. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6631 1123 

17-09-1814 

Schepper de Sije zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een 

lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 

(2) 

6070 424-26       25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6070 424-28      25-

05-1821 

Schepper van J. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 

(3) Dossier met alle namen (15) 

6424 584 

02-12-1817 

Schepstra G. G. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6394 257 

31-03-1815 

Schepstra Gab Gabes hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. 

(Frederik Zacharias).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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schepstra Gabe Gabes 144 Balk 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) 



8280 517-11,  

34-35, 40 

19-05-1840 

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

den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden 

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

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

6647 26 

11-01-1816 

Scherenberg R. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen binnen dit rijk enz. jaar 1816 
(3) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Scheringa E. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

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

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

6838 1-A 

29-03-1824 

Scheringa Pieter Jantjes---- Diederts Jeltje weduwe van Scheringa Pieter Jantjes te Terhorne verzoekt om kwijtschelding van en 

boete van 375 gulden,  betreffende memorie van aangifte van de nalatenschap van haar man een handgeschreven brief met haar  
Handtekening (6) jaar 1824 

6844 8-A 

02-06-1824 

Scheringa Pieter Jeltjes------- Diederts  Jeltje weduwe  Scheringa Pieter Jeltjes onderwerp een staat van boeten en zaken van 

successie jaar 1824 (2) 

6066 
 

42 
16-01-1821 

Schermer G. F. Hij is een van de ondertekenaars van een document als volgt:  van dat zij als gerechtsdienaren zeer in het nauw en 
in verlegenheid zijn gebracht  dat hun tractement  enz. enz.  jaar 1821 (1) 

6060 479 

05-07-1820 

Schermer Gerardus Fredericus hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de overleden Jans  Pieter jaar 1820 (1) 

6839 5-A blz. 3 
08-04-1824 

Schermer Gerardus Fredericus 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) 

6864 14-A  
11-01-1825 

Schermer Gerardus Fredericus te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de 
provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6855 5-A 

08-10-1824 

Schermer Gerardus Fredericus, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met 

Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Schermer Gerardus, 642 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) 

6090 83 
27-01-1823 

Schernkes Gerritje Rommerts, zij is aangesteld als onderwijzeres op de vrouwenschool te Woudsend verder genoemd Visscher H. 
W. C. A. de schooolopzichter enz. jaar 1823 (1) 

8171 230/16, 286 

01-03-1839 

Scherpbier J. E. Kapitein op de Hoop, 01-03-1839 

8015 886, 254 
01-09-1837 

Scherpbier J. E. Schipper op de Hoop, 01-09-1837 

7984 286, 295/23 

22-03-1837 

Scherpbier J. E. Schipper op de Jantina, 22-03-1837 

6869 26-02-1825 

8-A 

Scherpbier J. E. wonende te Pekula (Pekela) Kapitein op het schip bevoren genaamd de vrouw Elisabeth thans genaamd de 

Vrouwe Jentje, Onderwerp een request betreffende de Belasting op In en Uitgaande rechten en het afgeven van een Zeebrief enz. 

jaar 1825 (3) 

9921 1 
21-10-1882 

Scherpbier Jan Edzard  Veldwachter te Surhuisterveen 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) 

8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Scherpbier S. E. Kapitein is met zijn schip de Hoop te Pillau op 27 april  gearriveerd  komende vanuit Aberdeen 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) 

6056 193 

18-03-1820 

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

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6867 09-02-1825 
31-B 

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

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

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

5995 37 

14-01-1815 

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

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

Jaar 1815  (12) 

8343  43/5-389 

14-01-1841 

Scherper Johannes Schettens Timmerknecht bij Rienk Bok te Munnekezijl,  Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der 

reglementen der plaatselijke belastingen Jan Bok Winkelier te Munnekezijl en Abraham Harms  Knaap te Grijpskerk, jaar 1841 

8291 728/12 

22-07-1840 

Scherper Rotterdam  Batavia Kapitein op de  Batavier (Idaarderadeel) , jaar 1840 

6053 870 

03-12-1819 

Scherr Georg August---- 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) 

9414 88, 89, 90 

02-07-1902 

Scherstra Gosse Sierk---- Wijk van der Anne,  Dienaar van Politie , Glazenburg Roelf en Scherstra Gosse Sierk, Jong de Pieter 

staan vermeld op het formulier Voordracht ter vervulling eener betrekking van Veldwachter in de gemeente  Leeuwarderadeel,  
met Leeftijd .Geboorteplaats, Godsdienst, Woonplaats , Gehuwd enz. enz jaar  1902 (3) 

6260 782,13-15 

04- 08-1815 

Schets Jacob Jacobs---- Ameland  de schout Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks 

stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een 

reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4) 

6641  605 

13-07-1815 

Schets Jacob Jacobs Secretaris van het Eijland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de  

Heer Asbeck van G. F. onderigt dat W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, zoude zijn aangesteld als Schout en 

Secretaris van dit Eijland enz. jaar 1815 (1) 

6016 672 
05-11-1816 

Schets Jacob Jacobs te Balm,  Secretaris te Ameland , een handgeschreven brief met zijn  handtekening,  Onderwerp verkoop 
Strandgoederen wordt ook in genoemd de Grietman Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, jaar 

1816 (2) 

6381 171-D   
22-03-1814 

Schets Willem---- Hermans Jan plaatsvervanger voor Schets Willem, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot 
het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Schetsberg H. C. 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Schettema P. C. 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) 

8280 526-1, 3 

22-05-1840 

Schetten G. te Ameland als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

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

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

6830 18-A 

21-01-1824 

Schettens,  6 Personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel 

eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824 

8201 785/9, 2 
midden 

07-05-1839 

Scheu M. Kapitein is met zijn schip de Margaretha Johanna vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Bat.(avia) 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
18 

16-01-1822 

Scheuer W. te  Mastenbroek, 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) 

6031 124 

23-02-1818 

Scheuling R.  Doopsgezind leeraar te Hindelopen. Onderwerp;  hierin wordt vermeld welke opleidingen/studies hij heeft gedaan 

enz. jaar 1818  (2) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 

12-08-1839 

Scheur Gerrit Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e 

afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

6020 178 
24-03-1817 

Scheur Henrie---- Schour Henrie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 
administratie der verenigde regten te Kollum 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) 

6381 78 
07-03-1814 

Scheurhof Gerrit er wordt medegedeeld door de Burgemeester Salverda S. (Suffridus) van Leeuwarden aan de Leden van de 
Militaire Raad dat hij in het Huis van Correctie is gedetineerd enz. jaar 1814 (1) 

6683 2 deel 1, 8 

04-01-1819 

Scheurleer C. J.  Predikant te Wognum tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van 

Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 11 
04-01-1819 

Scheurleer C. J. te Wognum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6709 36 deel 2  blz. 

12 

16-01-1822 

Scheurleer C. J. te Wognum, 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) 

6252 1205 

10-12-1814 

Scheux H. wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. jaar1814  (2) 

8361 408-14 

27-04-1841 

Schevel Harmen---- Schevel Jan Harmens zijn weduwe wonende te Garijp, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het 

verzoek dat zij 5 zonen heeft waarvan twee met name Schevel Harmen en Schevel Lucas in dienst zijn geweest en dat eerst 
genoemde zoon met paspoort naar huis is gestuurd wegens Zenuwtoevallen en ongeschikt verklaard en haar zoon Lucas heeft 

vrijwillig voor zes jaren getekend enz. en haar zoon Schevel Klaas is ook vrijwillig enz. en thans is haar jongste zoon Schevel 
Tjitse aangeloot enz. en verzoekt Tjitse vrij van dienst enz. jaar 1841 (4) 

6031 80 

03-02-1818 

Schevel Jan Harmens------ Wilhelmij G. Notaris te Bergum, hij verkoopt onroerend goed wegens schulden aan de belasting van: de 

weduwe Hylkes Klaas te Bergum, Schevel Jan Harmens,  te Garijp,  Houten van Rinte Lubberts te Garijp en Meer v.d.  Tjpke 

Harmens te Oostermeer, verder Meer van der Tjipke  Lammerts jaar 1818 ( 2) 

8361 408-14 

27-04-1841 

Schevel Jan Harmens zijn weduwe wonende te Garijp, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek dat zij 5 zonen 

heeft waarvan twee met name Schevel Harmen en Schevel Lucas in dienst zijn geweest en dat eerst genoemde zoon met paspoort 

naar huis is gestuurd wegens Zenuwtoevallen en ongeschikt verklaard en haar zoon Lucas heeft vrijwillig voor zes jaren getekend 



enz. en haar zoon Schevel Klaas is ook vrijwillig enz. en thans is haar jongste zoon Schevel Tjitse aangeloot enz. en verzoekt Tjitse 

vrij van dienst enz. jaar 1841 (4) 

8361 408-14 

27-04-1841 

Schevel Klaas---- Schevel Jan Harmens zijn weduwe wonende te Garijp, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het 

verzoek dat zij 5 zonen heeft waarvan twee met name Schevel Harmen en Schevel Lucas in dienst zijn geweest en dat eerst 
genoemde zoon met paspoort naar huis is gestuurd wegens Zenuwtoevallen en ongeschikt verklaard en haar zoon Lucas heeft 

vrijwillig voor zes jaren getekend enz. en haar zoon Schevel Klaas is ook vrijwillig enz. en thans is haar jongste zoon Schevel 

Tjitse aangeloot enz. en verzoekt Tjitse vrij van dienst enz. jaar 1841 (4) 

3622 A-3 
blz. 3 

05-01-1848 

Schevel Lammert, 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 

Schevel Lammert, 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. 3 
12-01-1858 

Schevel Lammert, 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Schevel Lucas Jans, 14 staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de 

inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 
144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum 

hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

8361 408-14 
27-04-1841 

Schevel Lucas---- Schevel Jan Harmens zijn weduwe wonende te Garijp, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het 
verzoek dat zij 5 zonen heeft waarvan twee met name Schevel Harmen en Schevel Lucas in dienst zijn geweest en dat eerst 

genoemde zoon met paspoort naar huis is gestuurd wegens Zenuwtoevallen en ongeschikt verklaard en haar zoon Lucas heeft 

vrijwillig voor zes jaren getekend enz. en haar zoon Schevel Klaas is ook vrijwillig enz. en thans is haar jongste zoon Schevel 
Tjitse aangeloot enz. en verzoekt Tjitse vrij van dienst enz. jaar 1841 (4) 

8361 408-14 

27-04-1841 

Schevel Tjitse---- Schevel Jan Harmens zijn weduwe wonende te Garijp, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het 

verzoek dat zij 5 zonen heeft waarvan twee met name Schevel Harmen en Schevel Lucas in dienst zijn geweest en dat eerst 

genoemde zoon met paspoort naar huis is gestuurd wegens Zenuwtoevallen en ongeschikt verklaard en haar zoon Lucas heeft 
vrijwillig voor zes jaren getekend enz. en haar zoon Schevel Klaas is ook vrijwillig enz. en thans is haar jongste zoon Schevel 

Tjitse aangeloot enz. en verzoekt Tjitse vrij van dienst enz. jaar 1841 (4) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Schevel W. J. te Nijega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Schevel W. J. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

8280 526-1, 33,1 
22-05-1840 

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

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Schevelstein Willem Jans, 156 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) 

6254 140-B-blz. 26 

17-01-1815 

Scheverstein Elisabeth uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,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. 

8210 966/7 en 

881/14 

Bladz. 12>> 
27-08-1839 

Scheweer J. S. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Schewier J. 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) 

6683 2 deel 1, 10 

04-01-1819 

Schey ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Deventer Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt van 

Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Schey P. te Haaksbergen Predikant Classis van Deventer wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 

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

6671 54 deel 2,16 

22-01-1818 

Schey P. te Haaksbergen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat 

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

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

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Schey P. te Haaksbergen 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. 12 

16-01-1822 

Schey P. te Haaksbergen, 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) 

8225  1253-13,40 

10-12-1839 

Schguurmans Jan Ottes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

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

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

Friesland (86) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Schie M. te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 
Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

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

Schief v.d. Heere 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 

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

Schief v.d. Pieter S. 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 

8257  69/20, 1 

nummer 27 
20-01-1840 

Schief v.d. S. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 

Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Schief van der Hendrik 472 Herenwal (Heerenveen)  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

6248 702 
01-08-1814  

Schiele Jan C. , 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) 

6049 574 

16-08-1819 

Schielin Henry---- 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) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Schieper L. 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) 

6855 29-A 

02-10-1824 

Schier G. J. Brander te Leeuwarden , Onderwerp; een bekeuring, proces voor de rechtbank, jaar 1824 (4) 

6383 94     
23-04-1814 

Schier Jan 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Schierbeek Lambertus, 452 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) 

8285 615-2, 22,2 
19-06-1840 

Schierbeek….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad  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) 

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Schiere …..? te Dragten 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) 

8211 988-3, 33 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

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

6243 191-12 

06-03-1814 

Schiere Bonne, 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) 

6868 21-02-1825 
18-A-4 

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

6871 28-03-1825 

26-A 

Schiere G. J. van beroep Brander betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 15 februari 1825 wegens 

een ondermaat van gedistilleerd in zijn branderij enz. jaar 1825 (5) 

6867 15-02-1825 
1-A e.v. 

Schiere G. J., Santhuizen C. G., Jeneverbranders te Leeuwarden en St. Anna Parochie zijn bekeurd ten zake overtreding der wetten 
Binnlands gedestilleerd en Gemaal enz. jaar 1825 (4) 

6077 976 + 1000 

07-12-1821 

Schiere Gerlof Jans----  Hazelhof B. is in het kohier der Waterstaat wegens zijn huis letter F. no. 201 te Leeuwarden aangeslagen 

ter summa van enz. maar het huis heeft hij verkocht aan Schiere Gerlof Jans en is voornoemde gesommeerd en gerenoveerd doch 
vruchteloos en waarop ik (de Ontvanger der belastingen Roorda E.) arrest op op de goederen laten doen en vergezeld door Beitsma 



T. en Bavius H. O. een Dwangbevel enz. ook vermeld de goederen waarop beslag is gelegd, alle genoemden onderteken het 

dwangbevel enz. jaar 1821 (5) 

6867 12-02-1825 2-

A 

Schiere Gerlof Jans van beroep Brander te Leeuwarden een afschrift van een vonnis van de regtbank te Leeuwarden waarin hij 

gedaagde is enz. jaar 1825 (5) 

6020 178 
24-03-1817 

Schiere Gerlof staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der 
verenigde regten te Harlingen  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) 

6240  1121 
03-12-1813 

Schiere----- Hoefter C. J.  Controleur Chef van het Octrooi te Harlingen  aan Sminia H. J.  Prefest te enz. enz. Bronkhorst 
Ontvanger Particulier en de 2 commissen Salomons en Schiere zij zijn bij het vertrek van het bestuur de verenigde rechten op hun 

post gebleven , en Hoefter C. J.   nu verslag doen van de weg welke hij is ingeslagen enz. enz. jaar 1813 (3) 

6101 1300 

13-12-1823 

Schiere J. C. Hij reclameert tegen ontlasting van belope de hoofdsom enz. enz. wordt ook in genoemd  voor een nieuwe taxatie 

Controle Sneek: Rivier J., Bloemsma Y. K. , Kuipers J. D.  , Bleeker N. W., Vries de J., Klimmeboom G. F. te Franeker  nz. Enz. 
jaar 1823 (2) 

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Schiere Jacobus 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) 

6255 254-6 
10-03-1815 

Schiere Jan wegens Pakhuishuur,  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) 

6243 191-2-v 

06-03-1814 

Schiere Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de 

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

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

6251 1112 
17-11-1814 

Schiere Jan, 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) 

9190 454 

09-04-1920 

Schiere S. . een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te Oosterwolde jaar 1920 (3) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Schiere 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 van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Schiere S. 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Schiere S. 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) 

6411 368 

05-11-1861 

Schiere Simon 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) 

9183 881 

26-05-1916 

Schiere Sjouke 25 jaar * Oudehorne Veldwachter te Ooststellingwerf , jaar 1916 (10) 

9183 881 
26-05-1916 

Schiere Sjouke Rotterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf, jaar 1916 (3) 

9182 243 

01-02-1916 

Schiere Sjouke te Rotterdam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met 

woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

9182 532 
23-03-1916 

Schiere Sjouke, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 
Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Schierholz Friederich Geb. Lemje, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Wachtmeester Overleden te Soerabaja  12-10-1836,  

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

8359 369-9 

16-04-1841 

Schiering G. B. (Scheering?)---- staat in een document betreffende de Maatschappij van Weldadigheid  dat hij is een bestedeling en 

dat er geen bedenkingen bestaan tegen het voorgenomen huwelijk van hem met de Kolonist Kramer L.  enz. jaar 1841 (3) 

3573 1042 

18-03-1852 

Schiermonikoog Onderwerp: De plaats Schiermonikoog, jaar 1852 

6049 631 en 632 
31-08-1819 

Schiermonnikoog , onderwerp aangespoelde goederen jaar 1819 (5) 

6869 01-03-1825 

18-A-1 

Schiermonnikoog 17 bundels hennep van een onbekend brikschip aldaar verongelukt, staat vermeld op een Summiere staat van de 

strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. 

jaar 1825 (4) dossier (11) 

9188 62 

11-01-1919 

Schiermonnikoog de duinvoet is weggeslagen bij strandpaal 1, tot 200 meter voorbij paal 2 enz. enz. jaar 1919 (11) 

6242 93 
20-01-1814 

Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz.  met  de Handtekeningen van  Toorn Y Jansz., Melonia? Ate T., Borst Teunis 
T., Kruizinga  Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob E?,  Hoeksma Jan E., Zeilenga Ede A..,  jaar 

1814  (1) 

9134 870 

14-06-1883 

Schiermonnikoog---- Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, hij is benoemd tot Burgemeester van 

Schiermonnikoog  en beedigd jaar 1883 (4) 

6072 574 

14-07-1821 

Schiermonnikoog---- Huisman H. R. bezittende de 2e rang van schoolonderwijzer is aangesteld aan de school te Schiermonnikoog 

ook genoemd de schoolopziener Martens M. jaar 1821 (1) 



6099 1044 

22-10-1823    

Schiermonnikoog---- Jong de Sievert Onderwerp: een geborgen wrak van een schip ten Noordwesten van brakzand bij 

Schiermonnikoog   uit het schip de Hoffnung  gevoerd geweest door Kapitein Pram Jacob  enz.  jaar 1823 (1) 

6015 663 

31-10-1816 

Schiermonnikoog---- Koster Freerk T. hij weigerde om zijn post als zetter te aanvaarden te Schiermonnikoog omdat hijvan de 

Schout nog een aanzegging of aanstelling heeft ontvangen enz. enz. jaar 1816 (1) 

6285 1310 
03-11-1817 

Schiermonnikoog---- Masdorp  J. E.  Grietenij Ontvanger: Onderwerp zijn Borgtocht en hij is een persoon van zover ons 
Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog een persoon van een goed oordeel en ennis en onberispelijk van gedrag enz. 

jaar 1817 (1) 

8386 951/7 
25-09-1841 

Schiermonnikoog---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en 
Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

6868 24-02-1825 

8-A 

Schiermonnikoog----- Overstromingen van 5 februari 1825 te Schiermonnikoog , Onderwerp: de woningen die onder water hebben 

staan en verdere schade enz. jaar 1825 (2) 

6096 666 
22-07-1823    

Schiermonnikoog---- Starckenborgh Stachhouwer tot Wehe van E. F. heer van het eiland Schiermonnikoog. Onderwerp: zijn 
weigering  om het tractement van de Predikant aldaar te betalen enz. enz. jaar 1823 (6) 

6056 218 

27-03-1820 

Schiermonnikoog,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6853 42-A 
10-09-1824 

Schiermonnikoog,  een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars (zie op de familienaam in de index) op 
Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

9191 1420 

18-11-1920 

Schiermonnikoog, Bensdorff de Graaf van----- Groendijk Jan , veldwachter in de duinen ter bescherming van het wild van 

Bensdorff de Graaf van jaar 1920 (2)- 

6846 28-A 

26-06-1824 

Schiermonnikoog, een lijst van oninbare posten van Grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen over 1823 met 

50 familie namen van de schuldenaren met het verschuldigde bedrag jaar 1824 (6) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Schiermonnikoog, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de 

Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  
lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , 

Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, 

Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, 
Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering 

Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 

6037 

 

620 

22-08-1818 

Schiermonnikoog----, Stachhouwer Johan Willem,  Onderwerp: dat de acte van transport door de staten van Vriesland in 1638 aan 

hem  als koper van de heerlijkeid Schiermonnikoog afgegeven niet genoeg gebleken is  i.v.m. gestrande schepen of aangespoelde 
goederen enz. enz.  jaar 1818 (4) 

6087 1002 

28-10-1822 

Schiermonnikoog: Starkenburg van Stachouwer tot Wehe E. F.  Primarius Collator te Schiermonnikoog ,Onderwerp: de vacature 

van een Hervormde Predikant op Schiermonnikoog zijn tractement enz. enz wegens het vertrek van de dominee Hazellhoff  H. W. 
(Hemmo Wilhelmus) en sedert geruime tijd  door den kandidaat Florison  is de Godsdienstoefening bediend enz. enz. jaar 1822 (3) 

6285 1226 

01-12-1817 

Schiermonnikoog----een ondertekende brief door Stachouwer J. en Feninga R. M. jaar 1817 (1) 

6101 1311  
16-12-1823 

Schiert van der Meye Bendiks te Nijega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder 
of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks 

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

6647 26 
11-01-1816 

Schierveld Daltembrouk lid der 2e kamer der Staten Generaal wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de 

staat van de Armen binnen dit rijk enz. jaar 1816 (3) 

6008 129 

21-02-1816 

Schiet (Schut?)---- Schut (Schiet?) Hylk huisvrouw van Elzinga Johannes Mr. Vleeschhouwer te Leeuwarden aannemer van 

rundervlees en rundvet voor de gevangenis te Leeuwarden, hij krijgt de  deurwaarder  Harmenzon 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Schietekatte C. te Schoondijke, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 8 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

14 

16-01-1822 

Schietekatte C. te Schoondijke, 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. 14 
06-02-1824 

Schietekatte C. te Shoondijke, 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 

6853 28-A 
02-09-1824 

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

(4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Smallinger- 

            land 

Schieve S. J.  te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 

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

Gehele provincie (122) 

8375 708-5_33a 
20-07-1841 

Schieve S. J. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van 
M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

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

8285 615-2, 33,2 

19-06-1840 

Schieve S. J. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

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



8285 615-2, 33,1 

19-06-1840 

Schieve S. te Dragten 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) 

8257  69/20, 2 
nr. 145 

20-01-1840 

Schieving Beerend Koops te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder 

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

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8386 949/2 
25-09-1841 

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

9181  1923 

01-11-1915 

Schievink Abraham,  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) 

9180 42 
07-01-1915 

Schievink Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Schievink Edze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9183 1198 

05-08-1916 

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

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

9180 42 

07-01-1915 

Schievink Harm Hendriks,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9184 155 

03-02-1917 

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

Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

9180 42 

07-01-1915 

Schievink Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9183 1731 

05-12-1916 

Schievink Johannes, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

5667 10 blad 9  

00-00-1880 

Schievink-Wed. de Haas,  Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  

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

6683 2 deel 1, 7 

04-01-1819 

Schiff D. Predikant te Weesp tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 

Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de 
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, 

welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2,10 
22-01-1818 

Schiff D. te Weesp Gecommitteerde 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) 

6671 54 blz. 14 

22-01-1818 

Schiff D. te Weesp Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 

der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 10 

04-01-1819 

Schiff D. te Weesp wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

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

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

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

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

gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 11 

06-02-1824 

Schiff D. te Weesp, 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. 
11 

16-01-1822 

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

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

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

9126 1016 

21-06-1879    

Schiff W. C. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 

inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6082 453 

03-05-1822 

Schiffard Reinold Popma, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6060 480 

06-07-1820 

Schiffart de  Reinold Popma, 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) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Schiffart de F. te Warga,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.13>> 

27-08-1839 

Schiffart de R. S. te Warstiens 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 949/19 

20-09-1841 

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

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 



8211 988-3, 20 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Schiffart de T. te Warga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel 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) 

6840 36-A  
blz. 22 

22-04-1824 

Schiffart Jan F. (Felix?) Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6840 36-A  
blz. 22 

22-04-1824 

Schiffart R. P. de weduwe Renteniersche, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6424 609 

10-12-1817 

Schiffart Sipke Reins 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de 

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

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schiffens Goortse 38 is zijn volgnummer en Sneek 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) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Schiffers Johan Hendrik * 26-02-1797 Aken , Fuselier in het Oost Indisch leger artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 
Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Drie Gebroeders in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand 

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

dossier (20) 

6382 20 nr.  130 

29-03-1814 

Schijf van der Heere Pieters staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie 

van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 130 

17-03-1814  

Schijf van der Heere Pieters te Haske, 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 28 
20-01-1840 

Schijf van der Minke 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) 

6099 1072 

31-10-1823    

Schijfsma B. J. Schoolonderwijzer te Goinga , de ontvanger der belastingen heeft vernomen dat  hij eenvoudige mensen zijn 

request heeft laten tekenen om deze functie als Schoolonderwijzer te kunnen krijgen hij niet onbemiddeld is  hij heeft een niet 

gering bestaan  en niet onbemiddeld blijkt te zijn  en zijn kinderen met  hoe jong ook met gouden oorijzers bekleed  en 
verschillende gelden op interest itnzet  enz.ook genoemd de schoolonderwijzer enz. dit stuk wordt ondertekend door de 

schoolopziener van het 8e schooldistrict in Vriesland Visser H. W. C. A.  jaar 1822 (2) 

8172 247-15 

06-03-1839 

Schijvenschuurder Jacob Barend, Fuselier 2de Afdeeling Infanterie *  05-08-1813 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 1839  (4) 

6388 65-66         14-
10-1814 

Schik ….? ---- Scheltus Ludolph Jacobus Hendrik, Directeur der Posterijen te Dokkum, Een request door hem ondertekend dat hij 
gedesigneerd is als schutter aldaar maar wegens zijn functie en ook al omdat in de provincie Zeeland en Holland en anderen 

daarvan vrijgesteld voor den Landstorm enz. en hij wegens plichtsverzuim reeds verscheidene keren voor de schutterlijke 

krijgsraad is geciteerd enz. en hij heeft ook al de functie als Veldpostmeester bij het Engelsche leger aan het enz.  van de Luitenant 
Generaal Sir Gouham Thomas thans Lord Lijnedock genaamd enz. tevens een brief ook door hem ondertekend waarin vermeld 

Schik ….? Mevrouw en de heer Capitein Faber ….?  en de Heer Joha ….?  Die hij om hulp vraagt omdat hij bedreigd wordt met 

provoost straf en zijn huwelijk ook al enz. enz. jaar 1814 (11) 

8280 526-21 
21-05-1840 

Schik---- Bruinsma, het betreft de Katoenfabriek van Bruinsma, het betret het verzekeren van de gebouwen, tevens worden er 
bedragen vermeld wat de gebouwen waard zijn ondertekend door A?. J. Bruinsma  tevens worden genoemd Noord van H. en de 

heer Schik enz. jaar 1840  (5) 

6872 05-04-1825 
51-C 

Schik J.---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad 
Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

8382 870/12 

03-09-1841 

Schik Joh.   Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4) 

8214  1036/23 
10-10-1839 

Schik Johannes 39 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente 
Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 

(6) 

6871 22-03-1825 

1-C 

Schik Johannes te Leeuwarden is bevorderd van schutter naar 2e Luitenant bij de Schutterij dienstdoende te Leeuwarden enz. jaar 

1825 (6) 

8214  1032/18 

09-10-1839 

Schik Johannes---- Tromp H. A. Diecteur der Friesche Kofscheepsrederij heeft ontvangen de uitnodiging van  Schik Johannes 

Griffier der Staten  dat de vergadering ten huize van de Logementhouder Nolles bepaald is enz. jaar 1839 (3) 

8356 324-18, 4 
03-04-1841 

Schik Nicolaas hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad 
Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling 

van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (6) 

6869 02-03-1825 

20-1-C 

Schik Nicolaas, Student te Groningen aan wien bij loting van den jare 1823 in de grietenij Heerenveen is te beurt gevallen no. 28 

en dat hij zig moet melden op 28 februari ter Grieternij Huis teneinde af te marcheren enz. enz. maar dat hij zig laat vervangen door 
Prins Hendrik Annes jaar 1825 (6) 

6254 140-A blz.36 

17-01-1815 

Schik P. A. de erven Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Menaldum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, 

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



6254 140-B-blz. 32 

17-01-1815 

Schik P. A. heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Menaldum , 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. 

8382 862/6 
01-09-1841 

Schik Vietor P. A. Kapitein Kommandant de 2e Luit. Karsten G. L.  bericht op een advies jaar 1841 (1) 

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Schil M. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

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

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8280 526-1, 26,3 

22-05-1840 

Schil? J?. C. te Aalsum Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Schild Adam, 387 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

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

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

8211 982/4 

24-09-1839 

Schilder Rinske Johannes en Bijlsma Tjepke Geerts echtlieden te Engwierum staat vermeld in een document van te betalen boete 

maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Schilder Salomon 325 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 

met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de 

Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

8277  443/6 

00-05-1840 

Schilderman Schelte Tjallings Handgeschreven brief met handtekening van Schelte Tjallings Schilderman geb. 19-10-1811 

Kollum, jaar 1840 

8386 948/9 

24-09-1841 

Schilderman Schelte, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn 

persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. ) jaar 1841 (4) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Schilderman Schelto Johan Marinus Leeuwarden Inspecteur van Politie Met Signalement, jaar 1916 

9181 1918 

03-11-1915 

Schilderman Schelto Johan Marius  benoemd tot Veldwachter te Leeuwarden, ook een signalement,  jaar 1915 (3) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Schilders Johannes * Hilvarenbeek 21-11-1813, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Schildwald Albert Pieters 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6833 38-D deel 1 
Blz. 10 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 21 

06-02-1824 

Schilfgaarde van A. A. te Bezoijen, 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 

5982 1727 

09-12-1813 

Schilge Hendrik , Departement Ontvanger der Marine te Amsterdam jaar 1813 (2) 

6403 8 

28-12-1815 

Schillings ….?---- Dijckstra Jacob Dirks staat vermeld in een in Duits geschreven brief van de Burgemeeser van Wesel dat 

genoemde  Sergeant in het 24e Franzosischen Linien Regiment am den 25en December 1813 in deem Hiesigen Lazareth gestorben 
und in den Tooten Register eingetragen ist, wenn der Familie hieruber einen legalen Todtenschein erhalten Wunscht sich den 

Hiesigen Pastor Schillings zu wenden enz. jaar 1815 (1) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Schilperood Nicolaas 22 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur  van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

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

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

6245 399-5-a 

10-05-1814 

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

jaar 1812 (2) 

8386 940/10 
22-09-1841 

Schilsma de weduwe Sipkje Wytzes te Dokkum zij verzoekt  vrijdom van accijns voor haar fabriek in wollen stoffen voor het 
wassen van witte schapenwol enz. 1841 (2) 

6089 1194 blz. 38       

23-12-1822 

Schilsma Ieme , Wolhandelaar te Dokkum 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) 

6623 157-158 
08-01-1814 

Schilsma Ieme Klazes, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij 
deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot 

Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Fransen), Land J. P. (Jan Pieter),, Assen van H. 

(Hotse), tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, 
Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme 

Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2) 

6385 139 
06-07-1814 

Schilsma Ieme te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm 
in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6078 95-39 

25-01-1822 

Schilsma Ieme te Dokkum , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum 

enz. enz. jaar 1822 (3) 



6078 31 

08-01-1822 

Schilsma Ieme, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene van de 

stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)) 

6246  

  

543 

25-06 -1814  

Schilsma J. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en 

uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn, Jeneven en 
Brandewijn enz. jaar 1814 (7) 

6068 

 

217 

17-03-1821 

Schilsma J. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp  ter bekooming van eene schadeloosstelling 

voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie der gebouwen voor de 

Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen enz. en dat het niet zijn intentie 
kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende brief ondertekend door de 

Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en  Slooten  van A. enz. jaar 1821 (4) 

6245 399-6 
10-05-1814 

Schilsma’ s vrouw, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

5664 274-a , 37 

28-02-1918 

Schilstra  De Gebroeders Akkrum Schip de Harmonie,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 37 
27-02-1917 

Schilstra  De Gebroeders Akkrum Schip de Harmonie,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 
17-07-1839 

Schilstra A. IJ. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 
1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

9134 1130 

16-08-1883 

Schilstra Alle Ales te Langweer hij is benoemd als Lid van het Collegie  der Zetters der belastingen i.p.v. Dijkstra Foeke Jentjes te 

Langweer die de 30e Juli j.l. is overleden, en een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de functie aanvaard,  jaar 

1883 (3) 

9134 1097 

08-08-1883 

Schilstra Anne Ales---- Dijkstra Foeke Jentjes, een kennisgeving van zijn overlijden als lid van de Zetters enz.  in zijn plaats wordt 

benoemd Schilstra Anne Ales te Langweer jaar 1883 (3) 

9134 908 

23-06-1883 

Schilstra Anne Ales---- Jong de Pieter Rinkes lid van het college van zetters te Langweer, wegens zijn vertrek  naar elders wordt 

benoemd Schilstra Anne Ales Veehouder te Langweer enz.,  jaar 1883 (2) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Schilstra Douwe te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6631  1114 

13e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Schilstra Ime L. , Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst 

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

6631  1114 

12e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schilstra Ime L. wegens leverantie van Linnen  onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 

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

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Schilstra J. H.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd 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) 

6100  1215-36 
29-11-1823 

Schilstra Jenne , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Dokkum 1823 maar hij wil geecuseerd 
worden van deze betrekking enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6081 419 

24-04-1822 

Schilstra Jouke L----, 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) 

6282 737-13 

07-07-1817 

Schilstra Jouke, Boer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Schilstra K. J. te Hoptille 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, 4-1 

19-06-1840 

Schilstra K. J. te Hoptille 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) 

8386 949/6-4 Schilstra K. Y. , 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 

Schilstra K. Y. te Hoptille 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) 

6870 15-03-1825 
34-C  

Schilstra Keimpe Hotzes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland 
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een 

document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen 

door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

6627 618 

31-04-1814 

Schilstra M. L. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 

Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude 

Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs 
voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  



6048 448, 1-7  

+ 11-13 

06-07-1819 

Schilstra Nolta K.  de weduwe Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen 

Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomrn 

opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (10) hele 

dossier (30) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29 

17-07-1839 

Schilstra Otte J. te Koudum 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) 

6864 26/1-C  
no.  118 

07-01-1825 

Schilstra Otte Jans te Gaasterland  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit 
de Stamboeken der korpsen in de 1e zetting van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

8280  517-11, 50 
19-05-1840 

Schilstra P. 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Schilstra Willemke, 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) 

8210 966/7 en 
881/14, 12 

27-08-1839 

Schilstra Y. K. de weduwe te IJsbrechtum 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 71/9 

27-01-1815 

Schilstra Yme Lourens---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz 

Samuel Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van  de gewezen Bankhouder Susting ….? 

Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer Tibma J. M. was gestreld 
enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te worden gegeven enz.  en de Heer 

Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het huwelijk te zijn getreden met Tibma Grietje 

Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman te Goyinga  enz. 
enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas  verklaart dat bovenstaande 

enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier  (45) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schilstra Yme, vrouw 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)  

8375 716-3_1L 
22-07-1841 

Schilt Hend’k Johannes 21-04-1834 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) 

3699 B-14 

21-04-1834 

 

Schilt Hendrik Johannes kind van Schilt Johannes Adams en Wijk van der Janke Jochems, 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 (3) 

3699 A-31 
12-02-1834 

 

Schilt Hendrik Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3699 B-4 
08-04-1834 

 

Schilt Hendrik Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6) 

3699 B-14 

21-04-1834 
 

Schilt Johannes Adams ---- Schilt Hendrik Johannes kind van Schilt Johannes Adams en Wijk van der Janke Jochems, 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 (3) 

3699 A-31 

12-02-1834 
 

Schilt Johannes Adams, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

6626 560 

23-04-1814 

Schilt Johannes---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal 

van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden 

gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder 
aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan 

Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz 

Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, 
Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en 

Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje 

(ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de 
mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van 

beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt 

Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van 
Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. 

eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43) 

9126 812-1 
08-05-1879 

Schilthuis Gerrit Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Leeuwarden met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6) 

5667 2 

00-00-1880 

Schilthuis J.  voorzitter en Vos A. J?. Az. Secretaris van de Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij te Groningen 

concessionarise eener stoombootdienst voor vervoer van reizigers en goederen tussen Groningen en Rotterdam  van de 
beschikking d.d. 28 April 1877 om in die dienst te mogen bezigen 3 stoomboten en wel de Hunze III, IV en V en  ook genoemd de 

Hunze VI waarvan de afmetingen bedragen enz. ook genoemd het schip de Bieruma Oosting enz. Jaar 1880 (39) 

5711 45 

15-10-1903 

Schilthuis U. G.   Secretaris Een Krantenartikerl Onderwerp is de vereniging ter  bevordering ter verbetering van de  haven te 

Delfzijl als van de waterwegen enz. enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe 
meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1903 (6) 



5711 46 

05-07-1900 

Schilthuis U. G. Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en de uitbreiding der havens 

te Emden en te Delfzijl, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der 

schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1900  (18) 

6683 2 deel 1, 10 
04-01-1819 

Schim van der Loeff A. (Abraham) Predikant te Bolsward tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: 
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij 
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2,14 

22-01-1818 

Schim van der Loeff A. (Abraham) te Bolsward Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant 

wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

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

6671 54 blz. 18 

22-01-1818 

Schim van der Loeff A. (Abraham) te Bolsward Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6683 2 deel 2, 15 
04-01-1819 

Schim van der Loeff A. (Abraham) te Bolsward 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. 5 

29-08-1816 

Schim van der Loeff A. (Abraham) te Bolsward, 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. 11 
16-01-1822 

Schim van der Loeff A. (Abraham) te Bolsward, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

(5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 
16 

16-01-1822 

Schim van der Loeff A. (Abraham) te Bolsward, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg Christelijk 

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

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

9183 756 

03-05-1916 

Schimmel Catharina echtgenoot van Zondergeld Arend met 3 kinderen,  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) 

6418 248-b 3e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Schimmel G. 589 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) 

6418 248-E 

1e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Schimmel G. H. 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 

Schimmel Geert Hendrik 14 is zijn volgnummer en Blankenham zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Schimmel Geert Hendrik is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 

met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  

en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Schimmelpennimng Hemke 31 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) 

8211 988-3, 12 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Schimmelpenninck ….? te Amsterdam 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) 

6045 240 

13-04-1819 

Schimmelpenninck J. H. ,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Noord Holland en Utrecht 
jaar 1818 (4) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Schimmelpenninck te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

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

8228 1315-22 

09-10-1839 

Schindeler Christiaan Friedrich , Fuselier 14e afdeeling infanterie * 09-12-1815 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 1839  (4) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Schinerius S. te Bolsward 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_40b 

20-07-1841 

Schinerius S. te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van 

Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en 

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

9187 1644 
06-11-1918 

Schingen Martha geboren Klein, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Schingenga D. G. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Schinkel Jan 362 is zijn volgnummer en Graafhorst 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) 

6048 508 

26-07-1819 

Schinkel van G. ,  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 in de Provincie Noord Holland en Utrecht  

jaar 1819 (4) 

6093 302 
11-04-1823 

Schinkelpolder onder Aalsmeer , Reglement ter verdere Verveening, Bedijking en Droogmaking vaqn de Schinkelpolder onder 
Aalsmeer gedrukt te Amserdam Bij J. Hzeu, Cornz. MDCCCXIX jaar 1823 (16) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Schinkes Jurjen staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit 

de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 
woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

9126 1676 

18-11-1879 

Schip  de Andreas----- Voget Dirk wonende te Emden Gezagvoerder op het vergane schip de Andreas  , een overzicht van de 

verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (3) 

6869 28-02-1825 
8-A 

Schip Anna of Sunderland---- 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) 

9126 1051 
02-07-1879 

Schip de Goede Hoop--- Boer de Jan Jakles, Gezagvoerder van de vergane schip de Goede Hoop met  een overzicht van de 
verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (4) 

6866 25-01-1825 

6-A 

Schip de Goede Hoop---- Groot de H. W. Kapitein op het schip de Goede Hoop liggende te Harlingen en dat op verzoek van Nap 

Harin H. te Groningen een nieuwe Zeebrief wordt verleend aangezien de op 22 febr. 1823 verleende document staat komen te 
vervallen en er wordt een nieuwe afgegeven enz. jaar 1825 (5) 

9126 1647 

14-11-1879 

Schip de Leeuwarden met een rode band om de schoorsteen----- Hiemstra Ale wonende te Amsterdam Gezagvoerder op het 

vergane schip de Leeuwarden met een rode band om de schoorsteen , een overzicht van de verzekerde waarde van het schip, de 

lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (4) 

9126 1601 

05-11-1879 

Schip de Visch----- Post Aant Jans Gezagvoerder   op het vergane schip de Visch met  een overzicht van de verzekerde waarde van 

het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (4) 

9126 1270 
25-08-1879 

Schip de vrouw Hilligje---- Kunst Tjerk----- Gezagvoerder van de vergane schip de Vrouw Hilligje met  een overzicht van de 
verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (4)- 

9126 1464 

04-10-1879 

Schip de Zeevaart----- Smit Andries wonende te  Loppersum Gezagvoerder op het vergane schip de Zeevaart met  een overzicht 

van de verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (3) 

6023 382 
14-06-1817 

Schip Gerarda Jacoba Louisa------ Lijndraajer Pieter Notaris te Amsterdam de navolgende getuigen Jansen Gerrit als SuperCanga 
gevaren hebbende op het verongelukte schip Gerarda Jacoba Louisa gevoerd door de schipper Koert Casper (Christiaan) zij leggen 

een verklaring af waaruit de lading bestond enz. enz. jaar 1817 (5) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Schipenaar Bouwe Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Schipenaar Frans Bouwes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Schipenaar Jetske Bouwes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

9187 1341 

06-09-1918 

Schiphof Anne Klazes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Schiphof Klaas P., 152 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) 

6873 09-04-1825 

25/7a-C+8 

Schiphof Klaas Pieters dat hij zig bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft achtergelaten jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 

26-C   

Schiphof Klaas Pieters, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) 

van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4) 

9921 21 

20-10-1882 

Schipper A.  Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en 

ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 



8021 1020-19 

09-08-1837 

Schipper Cornelis * 09-05-1802 Koog aan de Zaan, Soldaat Bat. Artill. Transp. Trein, 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  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, 

kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Schipper G. A. wonende in wijk G. 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) 

9182 24 
06-01-1916 

Schipper Gerhardus,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

6849 9-A 

19-07-1824 

Schipper Gerrit Berends te Tjalleberd, een arrest door het hof van Assises te Groningen. Jaar 1824 (2) 

6243 191-16 
06-03-1814 

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

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

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

6630  1017B, 1 

22-08-1814 

Schipper Harmen Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6630  1017A, 1 

22-08-1814 

Schipper Harmen Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Schipper Hend’k  Feitzes 161 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) 

6388 125 

18-10-1814 

Schipper Hendrik Esgers---- Schipper Klaas Koenes wonende te Augustinusga  en Schipper Hendrik Esgers wonende te 

Leeuwarden dat zij in opdracht getransporteerd hebben van het Militair Hospitaal en andere militaire goederen dat zij tegoed 
hebben de 1e 114 car. Guldens en de 2e  105 car. Guldens  en zij nog steeds geen betaling hebben genoten en zij verzoeken nu dan 

ook via de Notaris Henekamp van Harinxma J. D. enz. jaar 1814 (1) 

8376 728/7-c 
26-07-1841 

Schipper J. H. te Santhuizen,   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 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schipper Jan Bos 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)  

6000 586 
21-06-1815 

Schipper Jantje Koops  te Tjallebert wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, bedrag 
aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4) 

6388 125 

18-10-1814 

Schipper Klaas Koenes wonende te Augustinusga  en Schipper Hendrik Esgers wonende te Leeuwarden dat zij in opdracht 

getransporteerd hebben van het Militair Hospitaal en andere militaire goederen dat zij tegoed hebben de 1e 114 car. Guldens en de 
2e  105 car. Guldens  en zij nog steeds geen betaling hebben genoten en zij verzoeken nu dan ook via de Notaris Henekamp van 

Harinxma J. D. enz. jaar 1814 (1) 

6254 126-5 

16-01-1815 

Schipper Louwe Markes te Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe 

Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) 
(dossier 15) 

8280  517-11, 42 

19-05-1840 

Schipper P. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van 
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel 

over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

6830 18-A blz. 25 
21-01-1824 

Schipper Sytze W. 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) 

6844 14-A 

02-06-1824 

Schipper Wieger Geerts Veenbaas te Tjalberd -----Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman  bereft het eigendomsrecht van een 

schip worden ook in genoemd, Schipper Wieger Geerts Veenbaas te Tjalberd, Ruiter  Rein Wygers te Talleberd ,jaar 1824 (5) 

6872 31-03-1825 

9-A 

Schippers ….?---- Wieringhen Borske van Gerard Conrector te Franeker, hij word benoemd tot rector van de Latijnsche scholen te 

Franeker in plaats van wijlen de Heer Schippers ….?  En tot conrector wordt benoemd Terpstra Jacobus te Rotterdam enz. enz. jaar 
1825 (3) 

6244 331 

21-04-1814 

Schippers Anjumer wegens vracht van fouratures aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van 

Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse 
Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6028 810 

13-11-1817 

Schippers Anne P. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

9180 264 
06-02-1915 

Schippers Anne,  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) 

6016 707 

21-11-1816 

Schippers Anne, 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) 



5675 63 

08-04-1918 

Schippers Bond Alg. Amsterdam, jaar 1918 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Schippers Cornelis J., 41 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Schippers Dirk 43 is zijn volgnummer en Schiedam 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)  

9725 Deel 2  

04-03-1893 

Schippers Doeke Barradeel Haringvisser komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-
1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893(2) 

9725 Deel 2  

Blz. 128 
00-00-1893 

Schippers Doeke op de Haringvisserij op de Noordzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar 

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

1893 (2) 

8225  1253-13, 39 

10-12-1839 

Schippers Geert Louwes te Weststellingwerf 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) 

9180 42 

07-01-1915 

Schippers Gerhardus,  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) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Schippers Gerrit , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 06-12-1818 Vlaardingen,  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) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Schippers Gerrit K., 139 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 bijl. 1 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Schippers Gerrit K., 287 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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Schippers H. J. aan de Meern, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 
06-02-1824 

Schippers H. J. te Middelharnis, 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. 10 
06-02-1824 

Schippers H. J. te Middelharnis, 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. 10 

06-02-1824 

Schippers H. J. te Middelharnis, 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  1923 
01-11-1915 

Schippers Hilbert,  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) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Schippers J. A.---- 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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Schippers Jan Douwes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 
Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 

woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Schippers Jan Louwes te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Schippers Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken 

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



8199 728-24_6 

17-07-1839 

Schippers P. A. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande 

Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9) 

8214  1027/16 

bl. 2 nr. 424 
07-10-1839 

Schippers P. A. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

8224 1236/6 

nummer 10 

00-12-1839 

Schippers Pieter A. te Steggerda 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) 

6384 140-141 

22-6-1814 

Schippers Pst. Wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over 

leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

9185 1472 

07-11-1917 

Schippers Rinse, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Schippers Roelof Jans te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6870 15-03-1825 

3-A 

Schippers S. W. door zijn overlijden is de post van rector der Latijnsche scholen in Franeker opengevallen en worden nu 

voorgedragen Wieringhem Borski van Gerard, candidaat in de letteren thans conrector in voornormfr scholen, Amersfoort 

Henricus rector der Latijnsche school in Sneek enz. en Terpstra Jacobus doctor in de letteren enz. jaar 1825 (2) 

6867 11-02-1825 4-
A 

Schippers Sijtze Willem ---- Sloterdijck van Wijbrandia weduwe van wijlen Schippers Sijtze Willem in leven Rector aan de 
Latijnsche Scholen te Franeker een verzoek van haar ter bekoming van een pensioen of gratificatie verder wordt er in een 

document ondertekend door de Burgemeester de Heer Swart de I. (Isaak) en Wethouders van Franeker  zeer lovend over hem 

gesproken van een deel van zijn jonge leven en hij veel lof heeft gehaald enz.enz. omdat hij pas 31 jaar oud was.  jaar 1825 (7) 

6847 5-A 

03-07-1824 

Schippers Sytze Willems beroepen als Rector saan de Latijnse School te Franeker i.p.v. de overleden heer Wassenberh 

Hieronijmus, de conrector is de heer Wieringhen Borski van G. jaar 1824 (2) 

5711 7 

30-09-1899 

Schippers Vereniging Schuttevaer Een krantenartikel over Meting  Binnenvaartuigen , Onderwerp: Stukken betreffende de 

invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 
betalen dossier Jaar 1899 (44) 

5711 1, 1-a 

28-08-1902 

Schippers Vereniging Schuttevaer Meting  Binnenvaartuigen Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 

gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (14) 

9182 24 
06-01-1916 

Schippers Wieger,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Schippers Wieger,  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) 

5675 91 
00-11-1915 

Schippersbond De Algemeene 2 telegrammen, jaar 1915 

5674 86 

08-04-1909 

Schippersvereniging Schuttevaer zij verzoeken aan Gedeputeerde Staten van Friesland bovenmaatse schepen buiten de provincie te 

houden wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 
(10) 

8364 481-8 

17-05-1841 

Schipvaart….?---- Brouwer Ebel Jeltes, de Commissaris van Politie der Stad Groningen gelast bij deze dat de Agenten Sliphorst en 

Schipvaart om de persoon van Brouwer Ebel Jeltes die ogenschijnlijk niet wel bij het hoofd is, te Geleiden naar de Gemeente 
Hoogkerk teneinde vandaar verder te worden getransporteerd naar dantumadeel  alwaar hij verklaard thuis te horen enz. De 

Veldwagter Goed de H. P.  brengt een verzegelde brief naar Dantumadeel maar Dantumadeel weigert hem op te nemen  enz. jaar 

1841 (12) 

6044 206 
31-03-1819 

Schirm Johannes,  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) 

5667 10 blad 8  
00-00-1880 

Schiubert Geb.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de 
op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige 

handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6294 375-13, 17 

17-05-1819 

Schlecht G. (Dominee) betaald fl. 50.- voor een perceel Kaphout, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie 

Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel 
Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in 

vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24) 

5675 30-2 
06-05-1915 

Schlecht M. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de 
Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te 

Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen 

Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om 

door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 

handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Schleckerman Andries, 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) 

6380 98 

18-02-1814 

Schleiermacher  Eitel Morits te Harlingen, hij schrijft en ondertekend een brief dat hij in het jaar 1810 in de maand augustus van 

zijn geboorteplaats Nieder Wildingen enz. dat hij van ene behoorlijke Hoogduitsche pas naar Harlingen is vertrokken om zijn oom 
Winter Hendrik Wilhelm wegens familiezaken te bezoeken  dat hij wegens swaare ziekte van zijn oom en de verre afstand enz. en 

dat hij een nummer voor de militie heeft moeten trekken en hij dat niet begrijpt om dat hij een Inboorling van Nederland was enz. 

enz. jaar 1814 (4) 

3588 38 t/m 43 

02-08-1858 

Schleurholts Eikema Hieronimus---- 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) 



6261 878-4 

11-08-1815 

Schliekelman Andries, 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) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Schligtenhorst Gerrit Hendrik Geb. Deventer, laatst gewoond hebbende te Deventer. Flankeur 22-4-1836 Overleden te Semarang 
(Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche 

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

6683 2 deel 1,10 

04-01-1819 

Schlikker H. (Hermannus) Predikant te Langweer tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de 

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

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 

Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 16 

04-01-1819 

Schlikker H. (Hermannus) te Langeweer wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

6671 54 deel 2,15 

22-01-1818 

Schlikker H. (Hermannus) te Langweer Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt 

vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

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

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Schlikker H. (Hermannus) te Langweer Predikant Classis Heerenveen 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) 

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Schlikker H. (Hermannus) te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie 
Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

6709 36 deel 2  blz. 

17 
16-01-1822 

Schlikker H. (Hermannus) te Langweer, 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. 7 

14-02-1816 

Schlikker H. te Langweer, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6709 36 deel 2  blz. 
18 

16-01-1822 

Schlosser W. H. (Mr.) te Zwolle, 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. 12 
16-01-1822 

Schlosser W. H. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 

16-01-1822 

Schluiter J. J. te Zutphen wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van 
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

7 

16-01-1822 

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

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

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

(43) 

8361 420-7 
30-04-1841 

Schluter L. R. J.  van beroep adsistent Chirurgijn bij de gevangenissen te Leeuwarden de Heer Inspecteur Generaal van de 
Geneeskundige dienst verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland om voor hem alleen huisvesting in de strafgevangenis te 

verleenen met vrijstelling van de bij de wet enz. jaar 1841 (6) 

8364 481-13 

17-05-1841 

Schluter L. R. J. van beroep adsistend Chirurgijn binnen het gebouw van de Strafgevangenis te Leeuwarden en dat zijn huisvesting 

enz. en de 3e dezer maand wordt hem vergund de inwoning enz. jaar 1841 (4) 

6391 34 

12-01-1815 

Schlutz  ….?  ---- Anheijer H. Meester Zadelmaker te Leeuwarden ondertekend een bref dat hij heeft aangenomen de leverantie 

van 776 Geweer Riemen dat toen deze klaar was hij hoorde dat ze niet meer nodig waren maar heeft ze tog verstuurd naar de 

Magazijnmeester Schlutz  ….?  in ’s Hage op autorisatie van enz. jaar 1815 (1) 

6683 2 deel 1, 10 
04-01-1819 

Schmauss J. J. (Mr.) Ouderling te Deventer tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten 

gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Schmauss J. J. (Mr.) te Deventer wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

6671 54 deel 2,16 

22-01-1818 

Schmauss J. J. Mr. te Deventer Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Oud Ouderling  wordt vermeld 

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

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



6671 54 blz. 9 

22-01-1818 

Schmauss J. J. Mr. te Deventer Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 

der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Schmauss J. J. te Deventer Ouderling Classis van Deventer wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 

6648 66 blz. 8 
14-02-1816 

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

benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6413 9 
11-01-1817 

Schmek Christiaan---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter Ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden  
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schmek Christiaan 

gepensioneerd soldaat op de 11e dezer is overleden te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1) 

8309  1095-6 
05-11-1840 

Schmeltz Josephus Jacobus Aloysius hij wordt weer voorgedragen te Dockum voor de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. jaar 
1840 (3) 

6414 27 

15-01-1817 

Schmid Eugéne (chef de Bataillon) 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) 

8386 949/6-1 
25-09-1841 

Schmid Harier te  Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als 
de ontvanger jaar 1841 (2) 

6254 140-A blz.19 

17-01-1815 

Schmidt ….? betaald jaarlijks fl.  enz. uit een kamer in de Butterhorne  enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer 

staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 

1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd 
geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene 

Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Schmidt Bernard Friederich * 27-03-1806 Damme (Oldenburg) , Fuseler in het Oost Indisch leger infantere  Hij staat op de 
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden 

wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Onderneming in 1836  enz, en vervallen van den 

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

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Schmidt Bouwmeester Johan 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) 

8308 1082-11 

31-10-1840 

Schmidt E. A.---- Visser Barend & Zoon, Zeehandelaars te Harlingen  een verzoekschrift; dat voor eenige dagen in het 

Hannoversche schip Speculation met als Kapitein Schmidt E. A. bestemd van Antwerpen naar Bremen waaraan in het 
verzoekschrift de reden is  alhier met enige lek is binnengelopen  verder ook aanwezig een lijst met de totale lading van het schip 

verder blijkt een gedeeltelijke lading beschadigd te zijn zoals de suiker enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Schmidt G. W. 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) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Schmidt Geert . Brouwer te Leeuwarden een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, 

omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 

(4) 

6038 724 

29-09-1818 

Schmidt H. W.  hij is aangesteld tot Schoolonderewijzer te Holwerd, wordt ook in genoemd de Schoolopziener Martens M te 

Holwerd enz. enz. Jaar 1818 (1) 

6039 788 
26-10-1818 

Schmidt H. W. , hij aanvaard zijn benoeming als schoolonderwijzer te Holwert jaar 1818 (1) 

6008 82 blz. 6        

03-02-1816 

Schmidt J. A. 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) 

6038 650 

02-09-1818 

Schmidt J. H , Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 

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

Domeinen van Honsholredijkl (Honselerdijk) de heer Trappen van J.D.N. jaar 1818 (3) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Schmidt J. H---- Gildemeester Hendrik Daniel  Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden 

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

6038 716 

24-09-1818 

Schmidt J. H---- Naberman Philippus  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) 



6041 891 

14-12-1818 

Schmidt J. H.  Rentmeester der domeinen te Haarle,  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, jaar 

1818 (3) 

6028 827 
20-11-1817 

Schmidt J. H.  staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren 
en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer 

Schmidt J. H.  Jaar 1817 (3) 

6039 792 

27-10-1818 

Schmidt J. H.----- Hye van der Cornelis Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en 

Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Haarlem  Schmidt J. H. ,jaar 1818 ( 3) 

6036 479 

07-07-1818 

Schmidt J. H. ----Luiken van H. .Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad 

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

6032 201 

24-03-1818 

Schmidt J. H. Rentmeester der Domeinen te Haarlem,  Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. 

enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. 
gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6026 595 

02-09-1817 

Schmidt J. H.---- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de 
heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4) 

6040 837 

17-11-1818 

Schmidt J. H. te Haarlem, , 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.  Rentmeester der Domeinen aldaar  jaar 1818 (3) 

8201 785/9, 4 
07-05-1839 

Schmidt J. Kapitein is met zijn schip de Anna vanuit Holbeck op 2 Mei te Brielle gearriveerd 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) 

6277 30-5 
09-01-1817 

Schmidt J. P. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

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

6854 3-A 

24-09-1824 

Schmidt J. te Den Haag onderwerp Armwezen en Gevangenissen jaar 1824 (1) 

6675 198 

10-05-1818 

Schmidt Joannes te Sneek staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de 

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

had jaar 1818 (4) 

6632  
 

  

1316 lijst 2_L. 
22-10-1814 

Schmidt P. 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) 

6254 166 

16-02-1815 

Schmidt Sijbrandus---- Velde van der J. geeft in qualiteit als Gemeente Ontvanger van Oosterzee in een geschreven door hem 

getekende brief aan dat, Hijlkema Andries Oekes nalatig is geweest  heeft hij de deurwaarder Schmidt Sijbrandus op heden 16 
februari 1815 over meten gaan tot het in beslag nemen van een Spiegel, een Pendule een Klok enz  enz. Jaar 1815 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

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

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

6100 1115 

10-11-1823 

Schmidt W. G. , Consulent en Lid van de kerkenraad  van de hervormde gemeente te Beetgum Onderwerp het Tractement van de 

Predikant bedraagd maar 600 gulden  en dat de hervorde Grondbezitters en Grond Eigenaren  enz. enz. jaar 1823 (3) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Schmidt, de P.J. Geb. Nieuwerkerk, laatst gewoond hebbende te Hanover. Sergeant Overleden te Koempoelang 11-10-1836,  (3) 

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

6422 458 1e 

Bataillon 
06-10-1817 

Schmidts---- Troesel Gerrit staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling 

Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative 

Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

6068 
 

207 
13-03-1821 

Schmidts W. L.---- Hoekstra Frans Gosses, hij wordt in een document wegens grensbepaling genoemd als  grenzend op zijn huis 
enz. ook komt voor Schmidts W. L. de schedingsloot bij zijn landen enz.  en grenzend aan de landen van Boukes Harke en door 

het midden van het huis van Vries de Addes ,  en dat het andere gedeelte  behoort aan Hendriks Pieter de weduwe van enz. enz. 

jaar 1821 (7) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Schmiedlijk Fredrik Geb. Bazel, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur Overleden te Koempoelang  28-9-1836,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8197 697-2 

09-07-1839 

Schmierbroker Lovira---- Weber Hendrik Frederik* 05-12-1807 te Linthorst ambt Witlagen Hannover zoon van Weber Pieter 

Frederik en Schmierbroker Lovira  hij heeft zich vrijwillig aangemeld om naar Ommerschans te gaan waar hij al eerder is geweest 

en wel 3 jaar en 4 maanden enz. jaar 1839 (4) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Schmit Frederich Geb. Arolsem (De), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 24-6-1836 Overleden te Koempoelang (Id) 

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

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

6397 662 

13-07-1815 

Schmits P. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant 

van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 

rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons 
vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

5999 467 

17-05-1815 

Schmits S.---- Mulder Ysbrand Klazes 23 jaar  ongehuwd te Sloten en  Beekhof Theunis Ydes te Balk gehuwd en 5 kinderen , en 

Sterkenburg J.J. te Balk zij worden voorgedragen voor de post van Deurwaarder  i.p.v. Schmits S. enz. enz. jaar 1815 (2) 

6036 527 
21-07-1818 

Schmitsz commies bij de stadsbelasting te Leeuwarden verzoekt in een handgeschreven brief zijn  handtekening  een Pensioen , 
hierin wordt verteld wat zijn Vader, Oom en zijn Oudste Zoon betekend heeft voor het Koningshuis enz. enz. jaar 1818 (4) 

6037 

 

576 

06-08-1818 

Schmitz G. commies bij de Stedelijke Belastingen betreft een advies van de Burgemeester van Leeuwarden Wierdsma J. D. (Jentje 

Dominicus) op Schmitz G.  zijn request ter bekoming van een pensieon enz. jaar 1818 (2) 

6095 545 
25-06-1823   

Schmitz Gerrit te Leeuwarden,  gewezen commies aldaar. Onderwerp een request  om pensioen jaar 1823 (3) 



6830 24-A-b 

20-01-1824 

Schmitz Gerrit wegens het verkopen van Manufacturen bij het stuk en bij deel te Gemeente Nijehaske staat vermeld in; Siderius H. 

Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan 

de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4) 

6095 543 
24-06-1823   

Schmitz Gerrit wonende te Leeuwarden gewezen Commies bij de Stedelijke Belastingen aldaar verzoekt om met pensioen te 
worden begunstigd, hij heeft al meerdere verzoeken per rekwest gedaan  in 1814, 1815 en 1818 enz. jaar 1823 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Schmitz Harmanus, 438 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) 

8378 785/7 

11-08-1841 

Schmitz Jenny------ Roos Willem jr. gehuwd met Schmitz Jenny er is Rooms Katholiek gedoopt een kind van hen tegen de 

uitdrukkelijke wens van den vader enz. enz. jaar 1841 (3) 

8377 764/7 
05-08-1841 

Schmitz Jenny---- Roos Willem jr. gehuwd met Schmitz Jenny zij dienen een klacht in over de doop van een kind van hen in de 
R.K. kerk jaar 1841 (1) 

6622 2054 

13-11-1813 

Schmole J. F.---- Schrieck van der J. L. en Co. te Bergen op Zoom wordt genoemd in een document getekend door de Serviteur 

Schmole J. F. jaar 1813 (1) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Schmulder Jelle Jans---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en 

Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door 

het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7) 

8345 79-33 
25-01-1841 

Schnatz Joseph, Fuselier Garnizoenstroepen te Amsterdam*  07-10-1794 Manheim,  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) 

6397 670 
15-06-1815 

Schneck 2e Luitenent 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) 

8096 914/362 

28-06-1838 

Schneebeek Jan Evert Kapitein op de Catharina Johanna, jaar 1838 

6095 470 
05-06-1823   

Schneebeeke Jan Evert---- Ris & Valentijn, Scheepsmakelaars te Enkhuizen en gemagtigden van de Heren Louis Bienfort en zoon 
te Amsterdam betreft het schip henriette gevoerd bij Kapitein Schneebeeke Jan Evert het betreft het aangebrachte tuigage enz. van 

genoemd schip te Stavoren enz. met handekeningen van Ris & Valentijn en Bienfort Louis en zoon ednz. Jaar 1823 (4) 

8201 785/9, 1 

07-05-1839 

Schneebeke J. E. van Amsterdam Kapitein op het gekopert tweedeks Fregatschip de Catharina Johanna, vermeld op de 

Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Suriname enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6258 577-4 

13-06-1815 

Schneider ….? De Sergeant voor het exerceren van de Landstorm, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de 

drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

5666  1 
20-06-1900 

Schneider Frederik Theodorus wonende te Amsterdam  deelt o.a. in een advertentie en een aanplakbiljet door hem getekend mede 
dat hij een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  Amsterdam-Enkhuizen-Harlingen langs de 

Zuiderzee met de schroefstoomboot ”Heemstra”  ook worden vermeld de tarieven  en vertrektijden en plaatsen van afvaart enz. 

jaar 1900 (4) 

6015 651 
28-10-1816 

Schneider Johan Adam President Evangelisch Lutherse gemeente te Harlingen  en Broodkorf Joh. Ouderling  idem , een 
handgeschreven brief met beider  handtekening,  zij verzoeken vrijstelling van te betalen Verponding en St. Jacobs Schatting voor 

de pastory waar hun leeraar woont op Wijk A no. 219. omdat de kerk in enz. enz. jaar 1816 (3) 

6412 401 
13-12-1816 

Schneider Johan Heinrich---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter Ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden  
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schneider Johan Heinrich 

op de 10e dezer is overleden te Leeuwarden enz. jaar 1816 (1) 

9185 1612 

05-12-1917 

Schneider Maria Margaretha vrouw van Faber M. (vervallen paspoort 49238) , komt voor op een  document van buitenlandsche 

paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere 
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9185 1472 

07-11-1917 

Schneider Maria Margaretha, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

5673 
 

115 
15-05-1901 

Schneider R., een dossier gaande over voornoemde Schneider R., en zijn schip de “Jantiena”,  en Baggermachine “Greif” inhoud 
o.a. diverse door hem geschreven en getekende brieven d.d. 15-05-1897--17-06-1899—20-02-1901--28-02-1901--02-03-1901 met 

een gedrukt Briefhoofd met o.a. het adres Schellingstr. 16 Berlin W en Pallasstraat 10/11 Berlin W. ook te Worms Mainzerstr. 37  

enz. enz. verder correspondentie van de provincie enz. enz. jaar 1901 (38) 

5664 47 

00-00-1903 

Schneijder F. Th. Amsterdam Schip de Heemstra-Harlingen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8376 744/15 -2     

30-07-1841 

Schneijer J. N.   Kapitein op de Triton (4)   

6100 1081           

01-11-1823    

Schneiter J. J. ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B.,  Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J., 

Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Schnel Jacob Geb. Darmstad, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Korporaal Overleden te Padang  26-12-1836,  (3) totaal 

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

6013 399 

08-07-1816 

Schnetz Carel,  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) 

6246 558 
29-06 -1814 

Schnieder J. A. Gegaseerde Sergeant wonende te Harlingen hij ontvangt f. 26.15 voor het exerceren van de landstorm en de 
reiskosten van Harlingen naar Sexbierum enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Schnijder Johan Georg, 315 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) 



8099 684-14 

13-07-1838 

Schnitzer Johan Frederik  , Kurassier bij de afdeeling Kurassiers no. 9,  * 15-01-1811 Dordrecht,  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) 

8051 763/23 
286/6830 

05-08-1837 

Schnuit ….? Kapitein, 05-08-1837 

7996 492/7, 186 

19-05-1837 

Schnuit ….? van beroep Kapitein op een schip, 19-05-1837 

8009 763, 286 

29-07-1837 

Schnuit ….? van beroep Kapitein op een schip, 29-07-1837 

7993 444/27. 268 
05-05-1837 

Schnuit ….? van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 05-05-1837 

8047 549/26 

286/4965 

06-06-1837 

Schnuit ….? van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 06-06-1837 

7997 510/44, 286 

24-05-1837 

Schnuit ….? van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 24-05-1837 

8050 717/17 

286/6328 
20-07-1837 

Schnuit ….? van beroep Kapitein, 20-07-1837 

8048 575/18 

286/5170 
14-06-1837 

Schnuit M. L.  van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 14-06-1837 

8048 609/12 

286/5442 

22-06-1837 

Schnuit M. L.  van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 22-06-1837 

8048 575/19 

286/5171 

10-06-1837 

Schnuit M. L. [1] van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 10-06-1837 

8048 575/20 
286/5172 

10-06-1837 

Schnuit M. L. [2] van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 10-06-1837 

8048 575/21 
286/5172 

10-06-1837 

Schnuit M. L. [3] van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 10-06-1837 

8050 704/14 
286/6160 

15-07-1837 

Schnuit M. L. Schipper op de Vrouw Elzina, 15-07-1837 

7997 518/17, 286 

26-05-1837 

Schnuit M. L. te  Amsterdam Kapitein op de Vrouw Elzina, 26-05-1837 

7994 471/11, 286 

12-06-1837 

Schnuit M. L. van beroep Kapitein op de Vrouw Elzina, 12-06-1837 

8047 510/14 

266/4671 
27-05-1837 

Schnuit M. L. van beroep Kapitein op het schip deVrouw Elzina, 27-05-1837 

8045 422/9 

286/3813 
01-05-1837 

Schnuit M. L. van beroep Schipper op het schip deVrouw Elzina, 01-05-1837 

8045 422/9 

286/3812 

05-05-1837 

Schnuit M. L. van beroep Schipper op het schip deVrouw Elzina, 05-05-1837 

8049 630/20 

286/5618 

28-06-1837 

Schnuit M. L. van beroep Schipper, 28-06-1837 

7993 449/15, 286 
06-05-1837 

Schnuit Marten Lammert te Hoogezand Kapitein op de Vrouw Elzina, 06-05-1837 

8000 575/18, 286 

31-05-1837 

Schnuit Marten Lammert te Hoogezand Schipper op de Vrouw Elzina, 31-05-1837 

8007 704/14, 286 
13-07-1837 

Schnuit Marten Lammert te Hoogezand Schipper op de Vrouw Elzina, 13-07-1837 

6636 137 

09-02-1815 

Scho?e v. der Jan D.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  wegens een geschil en genoemd worden 

Kiers R. Schoolmeester in den jare 1762 en Haarsma van Aules,  Blocq van Haarsma de Daniel  enz. jaar 1815 (4) 

6418 248-C 1e bat  

11e  blz. 

Nom. Staat 
09-06-1817 

Scho….? van der Dirk * Surhuisterveen 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Schoegje Bernardus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6245 386 
08-05-1814 

Schoelier H. (jr.) , 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) 



6422 457 

06-10-1817 

Schoemaker Johannes nog niet van groot verlof teruggekomen staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel 

van het bat. Inf. Nat. Mil. no. 7 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6672 101 

18-02-1813 

Schoemans Agnietje, haar buurvrouwen gaan naar de burgemeester om te vertellen dat hun buurvrouw  hiervoor vermeld,  zijnde  

R.K. welke bij de grootste armoede ook nog ziek lag tevens in barendsnood verkeerde dat de armoede in dat huis zo groot was dat 
zij zonder enig voedsel vuur en licht hulpeloos daar te neder lagen  enz. enz. jaar 1818 (3) 

6393 134 

28-02-1815 

Schoemans Gerardsus Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6633  1421 
12-11-1814 

Schoemans Johannes---- Albada Jelgersma P. Boekhouder van de Roomsch Catholijke Armbezorgers ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland dat een zekere Camper Tetje Willems weduwe van Schoemans Johannes het betreft de kosten door 

de kerk te betalen voor haar begrafenis en enz. ook aanwezig een brief  met een specificatie van kosten gevallen bij de dood van 

Tetje Willems Camper helemmaal gespecifiseert jaar 1814 (5) 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Schoenink (Schoonink?) Jurijen hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 
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) 

6418 244 
06-06-1817 

Schoenjans Pierre Joseph * 15-02-1787 Lahulpe bij Brussel wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken 
door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van 

eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun 

incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn 
weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook 

zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5) 

6406 148 
30-03-1816 

Schoenlaub F. H. ---- Steenstra Wijtze Tjidzes plaatsvervanger voor Brinkmans Harmen Gemeente Workum worden vermeld in 
een door de Luitenant  Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Huikekuy F. en  

Schoenlaub F. H. (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2) 

6406 148 
30-03-1816 

Schoenlaub F. H. ---- Zwerver Sjoerd Pieter Plsaatsvervanger voor Plantinga Rienze Gemeente Bolsward worden vermeld in een 
door de Luitenant  Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Schoenlaub F. H. en 

Huikscha W?. J.  (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Schoenmaker Eise 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) 

8362 450-25 

08-05-1841 

Schoenmaker Hendrik, kanonnier 1ste batt. Veld-artillerie * 23-09-1810 Zwolle,  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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Schoenmaker J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. 
jaar 1841 (8) 

7977 139-2 

08-02-1837 

Schoenmaker Jacobus, staat vermeld op een document betreffende op zijner Majesteits Schepen en Vaartuigen Buiten ‘slands 

overleden en Nederlander van geboorte bij het departement van Marine binnengekomen met 7 kolommen info o.a. geboorte datum 
en plaats, Rang  enz. jaar  1837 (7) 

6626 467 

12-04-1814 

Schoenmaker Jan Durks---- Hibma Tjeerd Klazes Huisman te Nieuwland en Douwes Wyberen mede Huisman te Nieuwland  in 

qualiteit als Diacenen van de Gereformeerde Gemeente alhier geven in een door hen ondertekende brief eerbiedig te kennen aan de 

Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat reeds voor geruime tijd is overleden Schoenmaker Jan 
Durks en Ulbes Akke zijne Huisvrouw welke beide ledematen waren van hunne gemeente zij hebben nagelaten minderjarige 

kinderen in een behoeftigen stand en moeten worden onderhouden door de Armvoogden alhier en een verzoek gedaan aan de Kerk 

en Dorps Armvoogd de heer  Oneidis O.  die mededeeld dat hij de kinderen alleen maar kan onderhouden als hij daartoe gelastigd 
wordt enz. jaar 1814 (1) 

6028 810 

13-11-1817 

Schoenmaker Joh.’s Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6026 652 
23-09-1817 

Schoenmaker Joh’s staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis 
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en corectie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met 

o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Schoenmaker Johannes 471 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) 

6421 436A 
22-09-1817 

Schoenmaker Johannes---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Schoenmaker Johannes die als plaatsvervanger zal optreden voor Fellers Sijken  

thans is gedetineerd in het huis van correctie enz. jaar 1817 (1) 

8099 684-14 
13-07-1838 

Schoenmaker Pieter, Fuselier 13e afdeeling Infanterie  * 14-12-1818 Gouda,  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) 

8280 517-11,  
34-36 

Schoenmaker W. H. de weduwe te Mildam wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 
Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat 



19-05-1840 der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

6387 117 
27-08-1814 

Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie Pabst v. ?. L. waarin 
vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. jaar 1814 (2) 

9189 1400 

28-11-1919 

Schoffelmeer Jan C. Rotterdam Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel (2) 

6668 380 blz. 4 
04-10- 1817 

Schokken J. 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) 

5674 28 
09-01-1908 

Schokker Albert Hendrik  en Vries de Klaas Johannes wonende te Drachten gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning 
verleend  om met de motorboot “De Vlijt”  enz. enz.   (vergunning Groen) verder aanwezig in het dossier Handgeschreven brieven 

(4x) door beide heren ondertekend  en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. ( Jaar 1908 (15) 

8386 949/15 
20-09-1841 

Schokker C. J. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

9180 420 
05-03-1915 

Schokker Casper ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6668 380 blz. 6 

04-10- 1817 

Schokker G. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 

welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 
dossier (8) 

6643  753, 6e  

blz. kolom 
11-09-1815 

Schokker Gerrit Cornelis staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude 

Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. 
jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-7 

17-09-1816 

Schokker Gerrit Kornelis 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 803-7 
17-09-1816 

Schokker Grietje Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 6e  

blz. kolom 

11-09-1815 

Schokker Grietje Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 

tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 

1815 (5) dossier (9) 

8257  69/20, 3 

nummer 82 

20-01-1840 

Schokker H. G. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

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

6643  753 
5e blz. van 

kolommen 
11-09-1815 

Schokker Hendrik Jans de Jonge staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). 

enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-4 

17-09-1816 

Schokker Hendrik Jans de weduwe Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  

betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)  enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 3e  
blz. kolom 

11-09-1815 

Schokker Hendrik Jans de weduwe staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) 

enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-6 

17-09-1816 

Schokker Hendrik Jans 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) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Schokker Hendrik onecht kind van Pietertje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente 

Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Schokker Hendrik, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland 
in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. 1839 (6) 

8257  69/20, 3 
nummer 74 

20-01-1840 

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

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

5675 30-1 

06-05-1915 

Schokker J. A. te Mildam hij tekend een brief ter ondersteuning van ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te 

Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen 
Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om 

door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 

handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Schokker J. G. nr. 205 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) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Schokker J. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 

op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te 
kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

6273 803-4 

17-09-1816 

Schokker 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) 

6643  753, 3e  

blz. kolom 

11-09-1815 

Schokker Jan Hendriks staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 

tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 

1815 (5) dossier (9) 



6273 803-4 

17-09-1816 

Schokker Jan Jans 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 8 
20-01-1840 

Schokker Jan Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen 

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

9180 420 

05-03-1915 

Schokker Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6273 803-4 
17-09-1816 

Schokker Jannes Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 4e  

blz. kolom 

11-09-1815 

Schokker Jannes Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 

vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

9725 Deel 2  

Blz. 165  

 00-00-1896 

Schokker Lourens, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Schokker Pietertje Hendriks , wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 

Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 
10-02-1842 

Schokker Pietertje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van 
opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. 1842 (9) 

6396 599 
19-06-1815 

Schokker. ….?---- Dolleman ….? Luitenant  Colonel Commanderende der Stad Leeuwarden aan hem is gezonden een Certificaat 
van Reisgelden voor 14 manschappen door de Fungerende Onder Inspecteur in de Provincie Groningen , Friesland en Drente de 

heer Schokker. ….? enz. jaar 1815 (1) 

6867 14-02-1825 

17-A 

Schokland---- Ameland----Betreft de R. K.Pastoor aldaar en zijn request bij de Koning betreffende zijn tractement van 200 guldens 

en dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door de  enz. wordt ondertekend door de 
Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4) 

6062 600  

04-09-1820 

Schol Aldert---- Visser & Zoon Barend, Kooplieden te Harlingen  hebben te kennen gegeven dat alhier de 24e dezer door 2 

schippers van het eiland Terschelling met name Swart Tijmon Juurds en Schol Aldert enige goederen (genoemd) geborgen van het 
schip Jeane gevoerd door Kapitein Harms Michail en onlangs bij Terschelling verongelukt enz.  Jaar 1820 (3) 

6394 234 

06-03-1815 

Schol Jacob (is nummer 79 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) 

6394 234 
06-03-1815 

Schol Jan Pieters (Present) 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) 

6246 500 

20-05 -1814 

Schol Jurjen, ---- Stellingwerf  Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum  de Sluis het Sluishuis, de Herberg en  Visserij 

voor 4 jaren  voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd,  getekend door het Gemeentebestuur van Workum en ?:  

Hoekema P., Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans,  Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F., Kannegieter J. 
(Johannes), Mossel? Bastiaan F.,  Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz.   jaar 1814 (12) 

3593 71 

10-06-1875 

Schol T. C.  Scheepsreder en directeur der Stoomvaart Maatschappij Java wonende te Amsterdam, Stukken betreffende de 

stoomboot en stoomsleepbootdienst tusschen het eiland Terschelling, Vlieland en Harlingen  van Schol T. C. te Amsterdam   
Amsterdam enz.  hij vraagt voor de stoomboot “Alchin”en de stoomboot “Koophandel”  concessie enz. ook aanwezig de 

reglementen  en de tarieflijst  jaar 1875  (36) 

6285 1247-30 
18-12-1817 

Scholand Barelt J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente 
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 

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

6285 1247-22 

18-12-1817 

Scholand Jan Barelts, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en 
April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Scholant J. B. 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) 

6300 216, 235 

06-05-1822 
13-05-1822 

Scholen----  Makkum, Onderwerp dat de Schoolopziener  Visser H. W. C. A.een plan heeft ingeleverd  dat niet klopt omdat de 

uitgang van achteren is gebracht en de doorgang dan is een zeer nauwe steeg, die daartoe niet geschikt is en de sachter belendende 
huizen enz. enz. en dan moet de heer Houtsma ….? Een gedeelte grond afstaan  en de schoolopzieer heeft zonder enig overleg het 

bestek hierop gebaseerd enz.enz. de som is dan fl. 1500.= terwijl toegestaan is fl. 800 enz.  jaar 1822  (14) 

6299 

 

482           30-

08-1821 

Scholen----  Visser H. W. C. A.Schoolopziener,  Onderwerp: het verlaten Schoolgebouw te Makkum er wordt voor onderstand van 

de school fl. 800 verleend voor herstelling enz. jaar 1821 (2) 

6299 

 

483a                

30-08-1821 

Scholen---- Hannema H. S. Hollum op Ameland   Dienaar tot de school van Hollum op Ameland Onderwerp verzoek tot afschrift 

Koopbrief van het huis van  eerstgenoemde jaar 1821 (1) 

6300 284           01-
06-1822 

Scholen---- Heppener H. schoolopziener van het 5e district in Vriesland acht zig verpligt uit belangstelling in het Onderwijs dat bij 
de aanstaande aanstelling van eenen nieuwen onderwijzer in de vacante school te Hemrik enz. dat de ouders op deze dorre grond 

nouwelijks enige welvaart bestaat enz. enz. jaar 1822 (2) 

6300 283           16-

05-1822 

Scholen---- Korff J. F. (Jan Frederik) Schoolopziener, Onderwerp een brief gaande over de school in Gorredijk enkele trefwoorden 

zijn, een goede onderwijzer,  vergroting van de school wegens de bekrompenheid en de gezondheid der kinderen en onderwijzer, 
een adviesbrief van de Grietenij van Opsterland,  ook een  brief van de Commissie van Toezigt te Gorredijk, dat ook de lokaalen te 

laag zijn, de slecht ingerichte banken en tafels in geheel van geen inktpotten zijn voorzien enz. enz. ook een tekening van de school 
en klaslokaal aanwezig enz.  tevens een brief dat de aanvraag wordt afgewezen  als een voor ons  bedroevend besluit jaar 1822 (27) 

6301 434 en 435 

07-08-1822  

Scholen, een aantal stukken die gaan over de school van Mirns en Bakhuizen die omstreeks 1780 is opgerigt, over het tractement 

van de onderwijzer, over noodzakelijke verbeteringen van het schoolgebouw enz. enz. zoals kozijnen enz.  jaar 1822 (18) 

6300 268            26-
04-1822 

Scholen:   Reidsma ….?  Onderwijzer op de Kweekschool voor Onderwijzers te IJsbrechtum, de Schoolopziener Visser H. W. C. 
A. schrijft een brief naar de Gouveneur van Vriesland dat de onderwijzer voldoet en dat er een groot aantel onderwijzers welke uit 

Vriesland, Groningen, Drente, Overijssel,  Zuid Holland en elders enz. hij verzoekt dan ook om ondersteuning , ook een brief van 

de Minister dat op zijn verzoek een gunstig besluit is genomen enz.  jaar 1822 (5) 



6299 

 

458           21-

08-1821 

Scholen: Algera S. H. , Ter verbetering van het lager schoolwezen wordt voorgesteld door de Minister van Onderwijs om 

eerstgenoemde te ontslaan  en te Pensioneren met een toelage van fl. 150.= sjaars en   een doelmatige verbouwing  en beter 

inrigting van het school gebouw aldaar enz. enz. jaar 1821 (3 

6299 
 

548 
10-07-1821 

Scholen: Bijlage een lijst met alle scholen in alle Gemeenten van Friesland ,  Visser  Visser H. W. C. A.secretaris van de 
provinciale commissie van Onderwijs enz.  tevens een brief van de Grietman van  Utingeradeel aan de Minister, ook een brief van 

de Grietman van Opsterland  enz. een document met opgave van de scholen waar  des  winters geene brandstof  verzorgd op 

deselve door de Leerlingen  aangebragt wordt.   Jaar 1821 (4)  

6299 
 

455, 516, 542, 
548            06-

10-1821 

Scholen: een document met opgave van de scholen waar  des  winters geene brandstof  verzorgd op deselve door de Leerlingen  
aangebragt wordt.  Bijlage een lijst met alle scholen in alle Gemeenten van Friesland ,     Visser H. W. C. A.secretaris van de 

provinciale commissie van Onderwijs enz.  tevens een brief van de Grietman van  Utingeradeel aan de Minister, ook een brief van 

de Grietman van Opsterland  enz.  Jaar 1821 (5)  
  

6301 444- 

8 t/m12 
11-09-1822   

Scholen: Een document over de school van Haskerdijken en betreft de slechte staat van onderhoud in een geschreven en 

ondertekende brief van de Schoolopziener Heppener H. dat de gaten in de muren met stro en oud linnen was dichtgemaakt, tevens 
worden de maten van alle ruimten worden vermeld , ook de inventaris van de school staat vermeld enz.  de onderwijzer ziek door 

de tocht enz. en de 16 leerlingen hadden dan ook de school verlaten enz., jaar 1822 (5) 

6301 444- 
1 t/m 7 

11-09-1822   

Scholen: Een document over de school van Hemelum en betreft de slechte staat van onderhoud in een geschreven en ondertekende 
brief van de Schoolopziener Visser H. W. C. A., ook dat er 60 kinderen op school zitten maar bij inspectie op 30-08-1822 er maar 

42 present waren, en voor de slechte staat waren de bouwkundigen Feenstra Johannes Eeuwes enz. tevens worden de maten van 

alle ruimten worden vermeld , ook de inventaris van de school staat vermeld enz. jaar 1822 (5) 

6299 
 

456 
21-08-1821 

Scholen: Veenwouden: onderwerp De aftimmering van de Onderwijzerswoning bij de school is afgedaan voor fl. 800.= enz. 
getekend door Halbesma L. J. Assessor van Dantumadeel enz. jaar 1821 (1) 

6245 409 

16-05-1814 

Scholier Antony de Jonge---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum hij schrijft een brief met als onderwerp de post 

van Visafslager te Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar 
wilde de sleutel van de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken  en wilde dat er om 

s’avonds 8 uur met het afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen 

Buren van Johannes Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf  Klaas 
Gerlofs waarschuwde Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam  en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. enz verder een brief 

van de diakenen met een verweerschrift  jaar 1814  (8) 

6380 32 en 33 

02-02-1814 

Scholinger ….? ook Schoonlingen ….?, ---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van 

klagen over den dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder 
andere dat men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot 

insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga 

….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant 
National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Schollen G. J. 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat 

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

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

3578 20, 21, 28  
39 en 43   

26-11-1840  

Schols Anna Sophia weduwe Koch Johan Anton Beurtschip, Onderwerp; een request betreffende een verzoek om vergunning om 
ten behoeve van hare minderjarigen zoon Koch Jurjen oud 20 jaren een nieuw beurtschip in de vaart van Workum op Amsterdam 

te mogen aanleggen enz. jaar 1840 en 1841 (12) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Schols Heere huurt een stuk bouwland het Pakhuishiem genaamd 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 ) 

9181  1923 

01-11-1915 

Schols Heere,  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) 

6075 
 

754 
05-10-1821 

Schols J. (Jurjen) ---- Hoekema S. J. (Sjoerd Jacob), Schols J. (Jurjen) en Kannegieter J. (Johannes) ondertekenen (was getekend) 
als Burgemeesteren van de Stad Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij zedert onderscheidene jaren 

lastig zijn gevallen door de Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in een deplorabele toestand bevindt en zij 

verzoeken dan ook een subsidie van f. 9.000.= of f. 10.000.= voor het herstel met als bijlage de Staat van Ontvansten en Uitgaaf 
der Hervormde Kerk te Workum over 1820 opgemaakt door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J., Bruninga Gerit O., Merkelbach 

J. W. en Schoonhoven W. A. door hen en door de Secretaris van de Stad Workum Potma H. L. ondertekend  tevens een opgaaf van  

Passing Harmen , Meester Timmerman en  Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar met opgaaf van de noodzakelijke 
herstellingen en vernieuwingen en opgave van de kosten die totaal zullen zijn f. 10103-40 enz. jaar 1821 (14) 

6683 16 

00-00-1819 

Schols J. (Jurjen) Aanstelling als  Burgemeester van Workum jaar 1819 (1) 

6682 520 
00-00-1818 

Schols J. (Jurjen) betreft zijn Aanstelling als  Burgemeester  van Workum jaar 1818 (5) 

6838 25-D 

29-03-1824 

Schols J. (Jurjen)----Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J. (Jurjen)., Kannegieter J. (Johannes), Hoekema S. J., 

van Beijma thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kannegieter J. (Johannes) Kingma R. J., Troste C.,  Koelman J. Bergh 
van den H.,  Bronger K. E. en als burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem 

bij de gratie gods Koning der Nederlanden enz. (10) jaar 1824 

9126 1016 

21-06-1879    

Schols J. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 
Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 

inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 
waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6258 630-23 

17-04-1815 

Schols Jurjen  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) 

6046 340 
15-05-1819 

Schols Jurjen ---- Potma Rienk Teekes wonende te Workum geeft in een door hem ondertekende brief met gepaste eerbied te 
kennen  dat hij gelastigde is van de heeren  Haas en Zunderdorp te Texel (volmacht aanwezig en getekend door Schols Jurjen  



betreffende de geborgen balken Sparren van het op 18-12-1817 vergane Fluitschip de Bosch en Hoven gevoerd door Engelen 

Aldert J. varende van Nerva naar Amsterdam enz. jaar 1819 (2 

6277 30-7 

09-01-1817 

Schols Jurjen 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) 

6251 1040 

22-10-1814 

Schols Jurjen,  Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de Gouveneur van 

Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen 

van 25 %  enz. enz. enz.  tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J ,  
en de Burgemeester Everts C. A. i.v.m. met een benoeming van een beangrijke post door  Abinga van Humalda Jonkheer J . , en 

getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L.  (secretaris) ,  Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., tevens een 

handgeschreven en ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A. 
(Evert Arend)  jaar 1814 (9) 

6253 83 

11-01-1815 

Scholsz Jurjen hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de Stede Workum 

met als onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3) 

6279 322+ 324 

20-03-1817   

Scholsz Jurjen hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Sluyterman P. A. Mr.---- 

Koopmans H. Excepteur der Belastingen  van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 

(4) 

6244 314 
14-04-1814 

Scholte Dirk Freerks---- Polstra T. T. voor zig en zijn schoonmoeder de weduwe Scholte Dirk Freerks Hij ondertekend met 
meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand van het tractement van de 

gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te 

benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4) 

8257  69/20, 3 

nummer 53 

20-01-1840 

Scholte Egbert te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan 

den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske 

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

8257  69/20, 3 
nummer 81 

20-01-1840 

Scholte Harm W. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske 

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

9182 285/22 
07-02-1916 

Scholte Hendrik Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6294 375-16 

17-05-1819 

Scholte Homme Hendriks betaald fl. 236.= voor de huur van 2 jaar voor het Hooiland de Papen ….? Genaamd, komt voor  in een 

document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit 

dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van 
Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) 

dossier (24) 

9187 1114 
07-08-1918 

Scholte Jacobus, 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) 

6244 302   

25-03-1814 

Scholte Jan A. 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) 

8257  69/20, 3 
nummer 78 

20-01-1840 

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

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

6021 257 
21-04-1817 

Scholte Syts Jans  weduwe van Muselaar Eeltje Pieters  te Warns beklaagt zig dat een reclame van  Schraale Sybren Hylkes tern 
onregte op haar naam is overgebracht enz. enz.     zij verzoekt te worden vrijgesteld enz. enz. wordt als nieuwe huurder vermeld 

Woudstra Sipke Lieuwes jaar 1817 (5) 

6255 254-6 

10-03-1815 

Scholte van de P. wegens   Timmerwerk en Metselwerk,  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) 

8257  69/20, 3 

nummer 44 
20-01-1840 

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

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

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Scholte Z. 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) 

6675 198 

10-05-1818 

Scholteden Agidius te Steggerda staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. 

Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen 
de kerk had jaar 1818 (4) 

6293 47,  20-34  

07-10-1818 

Scholtema Wobbe Nolles----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen 

Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de 

werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde 
van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  

Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 

5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen 
voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van 

enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45) 

6671 54 deel 2,19 
22-01-1818 

Scholten A. te Helmond Gecommitteerde 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) 

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Scholten A. te Helmond Predikant Classis van Eindhoven wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 

de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 

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



6671 54 blz. 10 

22-01-1818 

Scholten A. te Helmond Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Scholten A. te Helmond, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi 

van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Scholten A. te te Helmond 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) 

6844 22-A 

10-06-1824 

Scholten Borger Yzaaks, Vleeschhouwer te Noordwolde , een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een 

bekeuring wegwns een geslacht Koe, jaar 1824 (2) 

9725 Deel 2  
28-10-1896 

Scholten de Vries Schiermonnikoog Kapitein op de Zaandam komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1896 (2) 

6836 14-A 
10-03-1824 

Scholten DirkVeenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824 jaar 1824  (7) 

8296 829/8,  34 

19-08-1840 

Scholten Egbert Heerenveen Schipper, jaar 1840 

6097 821 
30-08-1823    

Scholten Fannius (Jonkheer)  een ambtelijk stuk betreffende de  hervormde gemeente van Haskerdijken enz.j aar 1823 (3) 

6087 990  

28-10-1822 

Scholten Fannius , Staatsraad  wordt genoemd in een document betreffende afkoop van het onderhoud van de kerk en Toren te 

Haskerdijken is tussen 1005 en 1006 ingebonden ook worden vermeld de bedragen enz. enz. jaar 1822 (3) 

6079 183 
18-02-1822 

Scholten Fannius---- Haskerdijken en Hemelum  aan het schoolgebouw aldaar zullen reparaties verricht worden de aanbestedingen 
zijn reeds enz. enz.  ook wordt hierin genoemd  de staatsraad Scholten Fannius tevens wordt er onderzoek gedaan naar het 

onderhoud der Kerk en Pastoriegebouwen en de Tornes enz. enz. jaar 1822 (3) 

6077 997 
15-12-1821 

Scholten Fannius hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane onderhoud aan 
Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde situatie dier gebouwen, op 7 

december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde van de rietman van Hemelumer Oldephaert 

en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

5987 366 
12-05-1814 

Scholten Fannius President van Raden en Rekenmeesteren der Domeinen heeft te kennen gegeven enz. Onderwerp: een ambtelijke 
brief  enz. jaar 1814 (2) 

6089 1153 

10-12-1822 

Scholten Fannius, Staatdsraad het zal nodig zijn dat de Gemeente Haskerdijken genoegen neemt in, en zich conformeerd met het 

gevoelen van de Grietman van Haskerland enz. jaar 1822 (2) 

6088 1098 
19-11-1822 

Scholten Fannius----Haskerdijken , onderwerp: het  een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de 
Toren aldaar enz. enz.  ten huize van Euverman  Hendrik Jans  Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig  de heer Grietman van  

Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannius er  is een 1e  aanbod en een 2e aanbod enz. enz.  tevens aanwezig 

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland   verder aanwezig de leden van de kerkeraad die 
teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra 

B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes,  jaar 1822 (6) 

5997 307 
31-03-1815 

Scholten Folkert J. 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    179 

6838 7-A bijl. 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Scholten Foppe D., 141 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Scholten Geert Jans 426 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Scholten Gerrit 327 is zijn volgnummer en Vrieseveen 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) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Scholten Hendrik , Kanonnier 6de  batt.  artillerie  national militie * 23-01-1820 Winterswijk,  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) 

9186 374 
04-04-1918 

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

8211 982/5 

24-09-1839 

Scholten Izaak wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het 

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

8211 982/5 
24-09-1839 

Scholten J. B. in leven gehuwd met Henderina Heinen Woudstra wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en 
Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der 

debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

6671 54 deel 2,18 
22-01-1818 

Scholten J. J. te Breda  Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document 
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen 

enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in 

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



6671 54 blz. 4 

22-01-1818 

Scholten J. J. te Breda Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde 

Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de 

voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 5 
22-01-1818 

Scholten J. J. te Breda 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. 3 

14-02-1816 

Scholten J. J. te Breda 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, 4 

22-01-1818 

Scholten J. J. te Breda President van het Provinciaal Kerkbestuur Noord Braband en Predikant Classis van 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, 10 
04-01-1819 

Scholten J. J. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 

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

6709 36 deel 2  blz. 

11 
16-01-1822 

Scholten J. J. te Haarlem, 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. 

11 

16-01-1822 

Scholten J. J. te Haarlem, 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. 4 

14-02-1816 

Scholten J. J. voor Braband, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

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

9725 Deel 2  

29-01-1881 

Scholten J. Oostdongeradeel Kapitein op de Magrieta 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 1881 (2) 

6683 2 deel 2, 4 

04-01-1819 

Scholten J. P. (Mr.) te Waalwijk 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 1, 4 

04-01-1819 

Scholten J. P. Ouderling te Waalwijk tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 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) 

6864 28-A 
05-01-1825 

Scholten J. R.   ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch 
Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   

Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3) 

6872 05-04-1825 

40-A 

Scholten J. R. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123 

der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse 
goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. 

enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. 

woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4) 

9187 1114 

07-08-1918 

Scholten Jacob, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6054 63 

Blz. 28, 62 
27-01-1820 

Scholten Jan Hendriks vermeld in 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 finale akte  en Brouwer 

Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit 

voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92) 

6028 810 

13-11-1817 

Scholten Joh’s Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  

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

8305 1010/17 

12-08-1840 

Scholten Johannes, Fuselier 2e Afdeeling Infanterie *17-091816 Gorsel,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige 

Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo 
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4) 

9182 284 

09-02-1916 

Scholten Lolke,  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) 

5673 
 

126 
09-07-1903 

Scholten N. A.---- Oving H. E. (Mr) . lid der firma Scholten N. A. te Groningen  schrijft en ondertekend een brief voor een 
vergunning van zijn motorbootje de “Erica”   liggende te Stavoren in het dossier een paar Rijkstelegrammen  enz. jaar 1903 (9) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Scholten Poppe D., 198 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier 

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

6838 7-A bijl. 1 
Mannen Huis 

Justitie 

Scholten Poppe D., 286 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 



26-03-1824 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) 

6070 392 

15-05-1821 

Scholten Tannius hij heeft met meerdere het origineel ondertekend, het betreft een extract van de Domein Rekening van Ameland 

over het Dienstjaar 1818 Buitengewone ontvangsten van strandvondsten van diverse schepen De Goede Hoop, de Echo, de Jonge 
Willem enz. jaar 1821 (1) dossier (6) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Scholten W. te Harderwijk 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, 7 

22-01-1818 

Scholten W. te Harderwijk Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6683 2 deel 2, 8 

04-01-1819 

Scholten W. te Harderwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

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

6709 36 deel 2  blz. 

8 

16-01-1822 

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

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

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

(43) 

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

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

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

6683 2 deel 1, 6 

04-01-1819 

Scholten W. tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de 

Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of 
vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van 

leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten 

voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6846 24-A 

30-06-1824 

Scholtens F. H. Stuurman op het schip de Goudvischen gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring 

wegens invoer van buitenlandse goederen zonder aangifte jaar 1824 (2) 

8177 333/15, 286 

28-03-1839 

Scholtens H. H. Groningen Kapitein op de Juffrouw Hendrika, jaar 1839 

8201 785/9, 4 

midden 

07-05-1839 

Scholtens H. H. Kapitein is met zijn schip de Juffer Hendr. op 1 Mei vanuit Leverpool vertrokken naar Groningen, 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) 

6840 1-A 
13-04-1824 

Scholtens Hendrik H. Schipper op de Juffrouw Hendrika, jaar 1824 

6246 462 

02-06-1814 

Scholtens Jan Abes---- 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Scholtens Johannes, 428 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) 

8111 923/17, 286 

18-09-1838 

Scholtens K. H. als Kapitein op het schip de Alida, jaar 1838 

8262 135/11, 105 
07-02-1840 

Scholtens K. H. als Kapitein op het schip de Alida, jaar 1840 

8320 286,  1289 

07-02-1840 

Scholtens K. H. als Kapitein op het schip de Alida, jaar 1840 

6281 583- 85 
05-06-1817 

Scholtens Sake Jans, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van 
het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig 

cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6242 90 

04-02-1814 

Scholtes Jan de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 

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

hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

6242 90 
04-02-1814 

Scholtes Klaas de weduwe en kinderen 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Scholting G. 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6424 584 

02-12-1817 

Scholtinga H. B. 32 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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



6418 255-B 

01-06-1817 

Scholtinga Hend’k Brugts 387 Terwispel  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) 

6053 889 

07-12-1819 

Scholts Jan Jacobs wonende te Ameland Oud Koopvaardij Schipper betreft zijn Rekwest met het verzoek tegen een behoorlijk 

jaarlijks Dedommagement als Instructeur in de Navigatie op het Eiland Ameland aangesteld te worden enz. verder wordt genoemd 

aan het eind Meinsma A. Jz. als Solliciteur, jaar 1819 (5) 

6629 842 
01-07-1814 

Scholts Jurjen als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Workum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van 
Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de 

Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6646  957 lijst 7 
20-12-1815 

Scholts Jurjen 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 

Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-D            
05-01-1816 

Scholts Jurjen 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 

Workum enz. jaar 1816 (3) 

6857 16A 

22-10-1824 

Scholts Klaas Iedes---- Glazener Nicolaas te Nes, ten huize van hem wordt verkocht strandvondsten van de verbrijzelde Vrouwe 

Margaretha maar dat deze spullen niet door een bevoegd persoon zijn verkocht maar door Heere Johannes Lolkes, Scholts Klaas 
Iedes,  en Nicolaas Glazener enz., wordt ook in genoemd (met handtekeningen) Jellema J. J. en Metz O. D. jaar 1824 (4) 

6240  1091     

10-12-1813 

Scholtse Jan A. ---- 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) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Scholtse Jan A.---- Roodhof Itte Harmens, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor 

Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende 

het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5) 

6628 722-A 

07-05-1814 

Scholtse Jan A.---- Visser H. W. C. A.  ondertekend een document gericht aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp de 

Dorpen Warns en Scharl met als onderwerp de schulden die de Stad Stavoren enz. tevens een brief ondertekend door Bruijnsma 

Sijbrand G. en Scholtse Jan A.  die als commissieen benoemd zijn voor genoemde dorpen en vinden zig nogmaals verpligt zig tot 
U te wenden met verzoek aan hen te vergunnen de opschorting der bedreigde executie waarmede wij door Staveren worden 

aangevallen enz. jaar 1814 (3) zit in een dossier  (23) 

6261 888 

09-09-1815 

Scholtus ….? Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  

van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

8097 109, 646/6 

02-07-1838 

Scholtz Heere Heeres Nes  (Ameland) Schipper, jaar 1838 

6249 

 

882 

22-09-1814 

Scholtze Jan A.---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren schrijft en ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland dat hij ten hhogste verwonderd is dat Scholtze Jan A.  en Bruinsma Sybrand G.  ingezetenen van 
den dorpe Warns onder de Gemeente Stavoren de beschaamdheid zich durven aanmatigen om de Gouverneur enz. enz. jaar 1814 

(3) 

6253 71 
17-01-1815 

Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters, Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als gecommiteerden van den Dorpe Warns en Scharl 
in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verlichting over den jare 1812  dat hoedanig wij ons ook gedragen hadden  

betrekkelijk de vorderingen  door de Gemeente Ontvanger van Stavoren tegen ons gedaan  enz. enz. en dat de President 

Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren alle pogingen in het werk steld om de execitie van het decreet van zijne 
Koninklijke Hoogheid van 14 juni 1814   Ten onze koste ja zelfs ten koste van de waarheid tegen te werken enz. enz. enz. mede 

ondertekenaars Roodhof Jan Lammerts, Zijp van der Wijtze Atzes, Husman Tjomme Herkes  jaar 1815 (8) 

6623 109 
08-01-1814 

Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met 
eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de 

Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. 

bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij 
medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6389 98 

19-11-1814 

Scholtze Jan Abes---- Osterhoud Anders Rollefs? hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een 

brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen 

des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers 
geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de 

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

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

6248 

 

689 

30-07-1814  

Scholtze Jan M. ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de 

bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met 

Stavoren één gemeente waren enz. enz. 30-07-1814 (6)  

6249 
 

829 
05-09-1814  

Scholtze Jan M. ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de 
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met 

Stavoren één gemeente waren enz. enz. 05-09-1814 (6)  

6683 2 deel 2, 3 
04-01-1819 

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

Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6671 54 deel 2,15 
22-01-1818 

Schomaker T. G. te Avereest Assessor Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

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

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

6671 54 deel 2, 3 
22-01-1818 

Schomaker T. G. te Avereest Predikant Classis van Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 



6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Schomaker T. G. te Avereest 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) 

6380 1 
31-01-1814 

Schomling J. Faber Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van 
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en 

nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien 

ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

8211 988-3, 9 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Schonegevel ….? te Dockum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

6413 11 
08-01-1817 

Schonegevel H. P. K. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van rang enz. 

jaar 1817 (3) 

6646  957 lijst 5 
20-12-1815 

Schonegevel Jaco 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 

Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-F            

05-01-1816 

Schonegevel Jaco 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 
Dockum enz. jaar 1816 (9) 

6400 

 

832 – 832A -

833 
29-09-1815 

Schonegevel P. K. ---- Heeringa v. G. Prases bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend  mede een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K. Secretaris van den 
Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat hij eindelijk tenuitvoer heeft 

gebragt hetgeen wat hij meer dan eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz. en in een vervolg brief; de 

beschuldegingen ingebracht tegen de Misikant Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd jaar 1815 (13) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 3 

Schonegevel P. K. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een 

document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

6866 02-02-1825 
16-A 

Schonegevel P. K. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele 
Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Schonegevel P. K. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

6871 21-03-1825 
15-A 

Schonegevel P. K. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene 

rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8 

8280 526-1, 9 

22-05-1840 

Schonegevel P. K. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6830 7-A 
21-01-1824 

Schonegevel P. K. te Dockum staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine 
onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4) 

8364 498/10, 5 

21-05-1841 

Schonegevel Pieter K. 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) 

6084 649 

09-07-1822 

Schonegevel Pieter Kuijper te Dokkum, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6408 304 
23-08-1816 

Schonegevel Pieter Kuiper  Klaver H. F. fungerend President van den Raad van Dokkum  een ondertekende brief van de Minister 
van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Heeringa Gozewinus 

thans 1e Luitenant wordt voorgedragen voor de functie van  Kapitein , Ploegsma Albert thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant , 

Schonegevel  thans Sergeant  Majoor tot 2e Luitenant, Andreae Hendrik Johanus thans oudste Sergeant tot Auditeur  enz. jaar 1816 
(2) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 

23-01-1821 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6075 771 

11-10-1821 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Schonegevel Pieter Kuiper (a) te Dokkum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6036 513 en 514 

20-07-1818 

Schonegevel Pieter Kuiper 32 jaar hij wordt voorgedragen voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Dokkum i.p.v. Slooten 

van A. die tot Notaris is benoemd. Jaar 1818 (4) 

6866 25-01-1825 
13-A,14-A 

Schonegevel Pieter Kuiper 38 jaar oud hij staat vermeld op een lijst tot voordracht ter vervulling van de post als Vrederechter te 
Dockum door het overlijden van Mr. Jouwert Witteveen enz. met een kolom van zijn voormalige en tegenwoordige Qualiteiten 

zijn woonplaats en aanmerkingen , jaar 1825 (6) 

6407 195 
02-05-1816 

Schonegevel Pieter Kuiper---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H.  2e Luitenant en 

Auditeur van hier naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste 



Rector aan de Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij  de heren Sinia R inse  

Houder van de Bank van Lening en  Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter 

Foekes Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2) 

6049 548 
07-08-1819 

Schonegevel Pieter Kuiper Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en 
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Schonegevel Pieter Kuiper Kantonregter te Dockum hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog 

Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van 

de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 
kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8) 

6411 383 

27-11-1861 

Schonegevel Pieter Kuiper 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) 

6045 238 

13-04-1819 

Schonegevel Pieter Kuiper te Dokkum,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6052 793 
05-11-1819 

Schonegevel Pieter Kuiper te Dokkum, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Schonegevel Pieter Kuiper te Dokkum, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

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

6408 290 
06-08-1816 

Schonegevel Pieter Kuiper tot 2e Luitenent voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij 
samen met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. 

jaar 1816 (4) 

8197 687-17_2 
06-07-1839 

Schonegevel Pieter Kuiper vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  
met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

6087 950 

15-10-1822 

Schonegevel Pieter Kuiper wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 

om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 
verdiende. Jaar 1822 (5) 

6063 703 

11-10-1820 

Schonegevel Pieter Kuiper, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het 

vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 

6839 4-A blz. 2 
06-04-1824 

Schonegevel Pieter Kuipers wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het 
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) 

dossier (15)  jaar 1824 

6865 10-1-A 
14-01-1825 

Schonegevel Pieter Kuipers,  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) 

6081 366 

11-04-1822 

Schonegevel Pieter Kuyper , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

Kanton Dokkum, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6102 43-B 
12-01-1824 

Schonegevel Pieter Kuyper,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6090 42 
14-01-1823 

Schonegevel Pieter Kuyper, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement 

jaar 1823 (5)   

6093 299 

11-04-1823 

Schonegevel Pieter Kuyper, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement 
jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Schonegevel Pieter Kuyper, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 
14-10-1823 

Schonegevel Pieter Kuyper, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6623 101-A 

08-01-1814 

Schonegevel T. (Taco) ---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de 

heeren  Goslings Oege en Schonegevel T. (Taco) voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement 
kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer 

Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet 

aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en 
Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. tot Burgemeester waardoor een vacature is 

ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot 

Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van 

Adrianus idem enz. jaar 1814 (8) 

6622 2109 

22-12-1813 

Schonegevel T. (Taco) ---- Boer de Petrus hij beledigd  op de publieke straat de Agent van Politie zeer gruwelijk en   daarom heeft 

de Maire van Dockum Schonegevel T. (Taco) zich op 29 november l.l. naar Leeuwaren begeven verder een verslag over hoe de 

omwenteling van de Fransche overheersing  naar de Prins van Oranje is gegaan en eenige dagen na het vertrek der Franschen  had 
men op komst der kozakken twee vlaggen uit het venster van de Herberg eertijds door Rijpma H. bewoond een aantal bewoners 

wilden niet dat de vlag uit de toren werdt gehaald maar door tussenkomst van Sminia van H. wel is gebeurd verder was muziek op 

de straat verboden maar slimme jongens gingen toen op een schip want op het water was het volgens hen niet verboden enz. enz. 
jaar 1813 (8 ) 

6623 79 

05-01-1814 

Schonegevel T. (Taco) ---- Goslings O. (Oege) Schrijft en ondertekend een brief dat hij benevens de heren Schonegevel T. (Taco), 

Assen van Hotze en Vries de Jetse  Met het vertrouwen Vereerd te worden om tot Burgemeester van de Stad Dockum benoemd te 
worden enz. jaar 1814 (2) 

6623 200 

19-01-1814 

Schonegevel T. (Taco) gewezen Maire der Stad Dockum aan wie te kennen is gegeven dat het zeer aangenaam zal zijn dat hij de 

Vroedschap enz. jaar 1814 (1) 

6019 81 blz. 15 
05-02-1817 

Schonegevel T. (Taco) Maire der Stad Dockum, 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) 

6629 842 

01-07-1814 

Schonegevel Taco benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche 

Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen 
zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6669 415-e 

23-10-1817 

Schonegevel Taco Lid van de Raad van Dokkum 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) 

5982 1750 

16-12-1813 

Schonegevel….? te Dokkum, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een 

Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 

8350 175/27-20 

21-02-1841 

Schonegraaf Kuiper wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van de Engwierumerpolder in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van de Engwierumerpolder 

enz.,  jaar 1841 (6) 

6865 1-C no. 5 
24-01-1825 

Schonenberg Andries Johannes, 8e afd. Infanterie, overleden 07-10-1824 Groningen,  hij staat vermeld in een document met 9 
kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde militiekorp 

ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)   

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Schonenburg Jan Johannes staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie 
Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  

informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan 

naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

6243 191-2-v 
06-03-1814 

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

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

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

9184 276 

05-03-1917 

Schonfeld Helena Louise vrouw van Tirion A. M. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en 

datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Schoning Johannes Jurhens, 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 (2) 

3698 A-27 

15-10-1828 

Schoning Jurjen, 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 (2) 

6387 118 

22-08-1814 

Schönstadt ….?, .---- 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) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

School Hendrik te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

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

en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van 

Friesland (86)  

9190 626 

14-05-1920 

School met den Bijbel----- Oudeschoot Ver.  School met den Bijbel verzoekt om voor de de schoolrwijzerswoning een vergunning 

tot 2 uitwegen naar de enz. enz. perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Knijpe, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 

de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11) 

6298 
 

217 
13-02-1821 

School te Makkum, een document over een nieuwe plaats voor deze school in een huis staande aan de Kerkstraat aldaar DE 
Schoolopziener VAN het 8e Schooldistrict over de verbouwing van de school en dat het huis te Makkum welke men voor eene 

school wenst te bekomen het laatst in eigendom heeft behoord aan een aantal ingezetenen.enz jaar 1821 (4) 

6298 
 

218,  309, 350 
24-03-1821 

School te Veenwouden ,  een document over deze school die zig in een zeer gebrekkige staat bevind en bouwvallig is en dat 130 
tot 140 kinderen in een school onder ene verdieping van nog geen negen voeten hoog enz. enz. en er wordt verzogd om 

ondersteuning ter opbpuwing van de school enz.  document warop vermeld dat  er fl. 800 subsidi verleend wordt enz. Ook een 

document waarin vermeld dat de aanbesteding heeft plaatsehad  en dat het schoolvertrek een ruimte verkrijgt van 32 roeden lang 
24 voeten breed en eener hoogte van 11 voet enz.  enz. jaar 1821 (8) 

6034 395 

30-05-1818 

Schoolhouder Nicolaas, Muzijkant, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  

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

6830 18-A blz. 34 
21-01-1824 

Schoolhuis ….? te Lollum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Schoolland B. J.  h dossie 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) 

6843 20-A 

Bladzijde 5 

21-05-1824 

Schoolland B. J.---- Zwarts Ebes Schipper de erven te Ureterp verhuurders en Schoolland B. J. Kramer van beroep en de huurder, 

onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer 

worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6387 45 

07-09-1814 

Schoolland B.J. ---- Terpstra C. te Groningen , een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij nog geen rekening heeft 

ontvangen van Schoolland B. J. van beroep Koopman enz. tevens genoemd Ruhlman & Comp. C. wegens geleverde Voeragie en 

Vrieze H. van beroep Koopman te Heerenveen enz. jaar 1814 (3) 

6386 41 t/m 52 
07-09-1814 

Schoolland Bareld Jans, Koopman wonende te Ureterp een rekening van hem wegens geleverde goederen aan de Gendarmeri te 
Ureterp enz. jaar 1814 (1) 

6252 1179-76 

08-11-1813 

Schoolmeesters H. , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Openbaar Onderwijs,  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) 

http://members.home.nl/musquetier/


8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Schoolstra F. J. te Haule wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

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

enz. jaar 1840 (6) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Schoolstra Siebe Wiebes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op 

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

6298 

 

351 

15-05-1821 

Schoolwezen---- Stavoren: een boekje met Algemene Bepalingen  en Schoolwetten voor het  Lagere Schoolwezen (de Scholen)  in 

de Stad Stavoren op voordracht van den Schoolopziener in Maart 1808 enz. jaar 1821 (18) 

6633  1460 

25-11-1814 

Schoon ….?---- Nicolay Sikke L.  en Reitsma U. R. ondertekenen een Request aan de Gouverneur van Vriesland als Armvoogden 

van de Stad Dockum dat Himminga Schelte te Anjum  is verjaard en met zijn wijlen vrouw aldaar  onderhoud als mede te Dockum 

van tijd tot tijd genoten heeft is waarheid en tevens dat deze selve in de jare 1812 een ervenis heeft verkregen enz. en de weduwe 
Schoon ….? onderhoud als mede te Dockum van tijd tot tijd genoten heeft enz. jaar 1814 (2) 

6385 95 

17-07-1814 

Schoon C. hij is door de Lt. Colonel Pabst H. L.? Commandant 3e Bataillon Infanterie per missive van 16 april enz. Onderwerp 

Kleding, Uniformen enz. jaar 1814 (2) 

6040 837 
17-11-1818 

Schoon Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 
Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 1818 

(3) 

8345 79-33 
25-01-1841 

Schoonbeeg Jan Hansens, Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 21-07-1810 Termunter (prov. 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) 

8122 1105/4 

07-11-1838 

Schoonbeek Jan Amsterdam 1817 Buitenvaarder, jaar 1838 

5664 20 

10-05-1900 

Schoonbergen E & J te Harlingen met hun Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 6 

16-04-1903 

Schoonbergen E & J te Harlingen met hun Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5663 1 

30-03-1898 

Schoonbergen E & J te Harlingen met hun Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 30 

20-04-1899 

Schoonbergen E & J te Harlingen met hun Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5664 20 

10-05-1900 

Schoonbergen J & E te Harlingen met het Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 6 

16-04-1903 

Schoonbergen J & E te Harlingen met het Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 1 

30-03-1898 

Schoonbergen J & E te Harlingen met het Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 30 
20-04-1899 

Schoonbergen J & E te Harlingen met het Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

6026 649 

23-09-1817 

Schoonbergen J. S. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4) 

9725 Deel 2  
Blz. 72 

00-00-1888 

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

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

6243 191-14 

06-03-1814 

Schoonbergen Sipke, 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) 

9184 427 
05-04-1917 

Schoonderbeek G. wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2) 

8379 802-1 

16-08-1841 

Schoondorp Ane 24 jaar oud van beroep Ondermeester solliciteerd naar de functie van onderwijzer te Molkwerum, met een lijst 

waarop de resultaten van zijn examen staan jaar 1841 (8) 

6384 42 
02-06-1814 

Schoondorp B. C.  Schipper van de Lemmer op Kampen,  Onderwerp: een betaalde rekening aan hem wegens vragt door den 
Luitenant Groenwegen ….? Officier der kleding enz. jaar 1814 (3) 

6386 18 

24-08-1814 

Schoondorp B. C.---- Larebij Pieter Heertjes, hij is volgens de commanderende officier van het Depot Kampen aldaar aangekomen 

maar dat Louwkamp Marten Fredriks zig niet in het Depot Kampen aanwezig is verder wordt genoemd Balt van ‘t…..? Luitenant 

Colonel en Muller ….? Kapitein tevens een rekening die betaald is door Vulti ….? Captein aan Schoondorp B. C. voor transport 
enz. jaar 1814 (2) 

6383 177 

24-05-1814 

Schoondorp B. C.---- 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) 

6385 153, 154,  
27-07-1814 

Schoondorp B. C.---- Pabst ….? Luitenant Colonel Commanderend 3e bat. Inf. Land Militie te Kampen Onderwerp: hij ontvangt 
geld van door hem voorgeschoten een aantal nota’s wegens vracht aan Schoondorp B. C. Schipper van Lemmer op Kampen aan de 

1e Luitenant Groeneweg ….? Officier in Kleeding enz.  jaar 1814 (7) 

3576 61-b 

14-10-1828  

Schoondorp B. C. Schipper op Kampen hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----Wouda 

Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de 
Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als 

beurtschipper voor  ondergetekenden  (27 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak 

als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

6383 137, 137-c, 

144, 144-b 

Schoondorp B. C. Schipper van Lemmer op Campen het 3e Bataillon Landmilitie debet aan hem voor schipvragt dan een rekening 

enz. jaar 1814 (4) 



05-05-1814 

6387 94-95-96 

22-09-1814 

Schoondorp B. C. Schipper van Lemmer op Campen, een ontvangstbewijs van betaling door de Capitein Commanderende Officier 

van ’t depot van het 3e Bat. Inf. der Landm. Vulte von ….? van een rekening door hem ondertekend jaar 1814 (3) 

6384 66, 66-a 

07-06-1814 

Schoondorp Bonne Cornelis Schipper van de Lemmer op Kampen  een door hem getekend ontvangsbewijs voor levering an vragt 

van Leewarden naar Campen aan het 3e Bataillon te Campen aan de  Groenwegen ….? 1e Luitenant officier der kleding enz. jaar 
1814 (2) 

6040 837 

17-11-1818 

Schoone Batiaan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 

van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 
1818 (3) 

6043 116 

16-02-1819 

Schoone Klaas 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 Noord Holland   jaar 1819 (4) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Schoone Klaas Gysbertsz. 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) 

6040 837 
17-11-1818 

Schoone Klaas, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 
van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 

1818 (3) 

6255 232-10 

02-03-1815 

Schoonegevel T. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier 

(16) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Idaarde- 
         radeel 

Schooneveld T. te Grouw staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 

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

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

5667 10 blad 9  

00-00-1880 

Schoonhoff H. G.,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de 

op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige 

handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6633 1372 

02-11-1814 

Schoonhouwer W. E.---- Jong de P. P. en  Schoonhouwer W. E.  Gecommitteerden van de gezamelijke Schippers vaarende van 

harlingen op Leeuwarden visa versa geven met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam 

onder staat dat tusschen de Gemeente besturen van de Steden  Leeuwarden, Harlingen, Franeker en Dokkum enz. betrekkelijk de 
veren gesloten opzigtelijk de conventie in de jare 1808 door enz. jaar 1814  (4) 

8201 785/9, 4 

midden 

07-05-1839 

Schoonhoven A. P. Kapitein is met zijn schip de Cornelia te Gravesend op 30 april  gearriveerd  komende vanuit Workum 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) 

8199 725-24 

17-07-1839 

Schoonhoven Albert * 27-12-1815 Doornspijk 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) 

6253 28 blz.3 
04-01-1815 

Schoonhoven Paulus Gerbens, 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) 

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

Schoonhoven W. A.---- 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) 

6075 

 

754 

05-10-1821 

Schoonhoven W. A.---- H Hoekema S. J. (Sjoerd Jacob), Schols J. (Jurjen) en Kannegieter J. (Johannes) ondertekenen (was 

getekend) als Burgemeesteren van de Stad Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij zedert onderscheidene 

jaren lastig zijn gevallen door de Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in een deplorabele toestand bevindt en zij 
verzoeken dan ook een subsidie van f. 9.000.= of f. 10.000.= voor het herstel met als bijlage de Staat van Ontvansten en Uitgaaf 

der Hervormde Kerk te Workum over 1820 opgemaakt door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J., Bruninga Gerit O., Merkelbach 

J. W. en Schoonhoven W. A. door hen en door de Secretaris van de Stad Workum Potma H. L. ondertekend  tevens een opgaaf van  
Passing Harmen , Meester Timmerman en  Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar met opgaaf van de noodzakelijke 

herstellingen en vernieuwingen en opgave van de kosten die totaal zullen zijn f. 10103-40 enz. jaar 1821 (14) 

6632  

 
  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Schoonhoven W. A. 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) 

6243 191-14 

06-03-1814 

Schoonhoven Wiebe, 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) 

6277 30-12 

09-01-1817 

Schoonhoven Wieger A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

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

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

5995 37 

14-01-1815 

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

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

Jaar 1815  (12) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Schoonink (Schoenink?) Jurijen hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 

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) 



6385 1 

30-06-1814 

Schoonlingen ….? (Jacob Schoonlingen welke in 1770 huwde met Trijntje Plantinga)  staat vermeld op een tableau van den 

President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 paren schoenen  met 5 kolommen info, bv. Hoeveel 

paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2) 

6380 32 en 33 
02-02-1814 

Schoonlingen ….?, ook Scholinger ….?,  ---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van 
klagen over den dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder 

andere dat men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot 

insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga 
….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant 

National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Schoonlingen Cornelis, 421 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) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

8379 793-4 
13-08-1841 

Schoonlingen J. F. 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) 

6070 424-25       25-

05-1821 

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

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

8210 966/7 en 

881/14, 6 
27-08-1839 

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

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

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

8093       565-6   

13-01-1838 

Schoonmans Pieter Geb. Heuvre, laatst gewoond hebbende te Ooltgensplaat. Flankeur Overleden te Ngaure  31-12-1836,  (3) 

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

6077 990 

13-12-1821 

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) 

6028 810 

13-11-1817 

Schoor David 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) 

6005 938 blz. 4v 
30-11-1815 

Schoor David Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

5997 307 

31-03-1815 

Schoor David 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    

255 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Schoor David J., 155 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende 
welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6026 652 
23-09-1817 

Schoor David 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) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Schoor David, 111 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende 
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. 

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

6838 7-A bijl. 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Schoor David, 16 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 bij. 1 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Schoor David, 240 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 bijl. 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Schoor David, 27 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Schoor David, 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) 

6044 206 

31-03-1819 

Schoor Geeske Gerbens, 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 bijl. 1 

Mannen 

Schoor 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 



Correctie 

26-03-1824 

het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende 

welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

8211 983/7 
Deel 1 

24-09-1839 

Schoor J. H., 18 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet 
openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen 

ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Schoor Jonannes, 270 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) 

6838 7-A bijl. 1 
Vrouwen 

Huis Arrest 

26-03-1824 

Schoor Stijntje, 204 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van 

het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende 

welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 
van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Schoor van der Arie 186 is zijn volgnummer en Oud Beijerland 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) 

6278 195-3 
20-02-1817 

Schoor van der Bartel, Vetweyder 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) 

9126 735 

17-04-1879 

Schoor W. K. J. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in 

Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Schoorman  Jan Daniel , Fuselier 14e afdeeling Infanterie  * 20-04-1808 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) 

8280 525-A, 2 

31-47 
16-05-1840 

Schoorstra Feike Sijbrens hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de 

ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op 
de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. 

jaar 1840 (4) 

6258 550 

06-06-1815 

Schoot ….? en Broodkorf ….? Old  Sergeanten te Harlingen  en Martens Wijbe te Tzummarum  voor het geven van de nodige 

lessen aan de Tamboers enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie 

Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon  gedaan door de Schout van deze Gemeente. 

Enz. jaar 1815 (3) 

6858 9-A 
06-11-1824 

Schoot Backe Siebes betreft het hem in hechtenis nemen te Heerenveen jaar 1824 (1) 

9183 1731 

05-12-1916 

Schoot Frederik, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9184 400 
02-04-1917 

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

9186 146 

06-02-1918 

Schoot Frederikus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

9185 1144 
05-09-1917 

Schoot Frederikus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

9186 374 

04-04-1918 

Schoot Henderikus Johannes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 
jaar 1918 (3) 

9183 1597 

06-11-1916 

Schoot Henderikus Johs. , 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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Schoot Hermina gehuwd met Riem Chr. ,  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) 

6253 92 

23-01-1815 

Schoot Joh’s,  Exercitimeester, Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene uitgaven in de 

Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5) 

9182 605 

05-04-1916 

Schoot v.d. Albertus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9187 1909-2/3 

31-12-1918 

Schoot v.d. Johan ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; 

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

5675 30-2 

06-05-1915 

Schoot v.d. O. H. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper 

op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende 
Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren 

tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee 

Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 
handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag 

ondersteunen) jaar 1915 (17) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Schoot van (opm. hier niet bekend) 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) 

6054 34-A 

12-01-1820 

Schoot van der  Eile Oepkes te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

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

3700 39-B 
04-02-1836 

Schoot van der Aaltje  Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven 
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals 

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

3700 39-A 
04-02-1835 

Schoot van der Aaltje Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Schoot van der Aaltje Luiten, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf 

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

3698 B-39 

18-02-1832 

Schoot van der Aaltjen Luitsens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

9180 420 

05-03-1915 

Schoot van der Albertus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

9184 276 
05-03-1917 

Schoot van der Albertus, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 

(4) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

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

6833 27-A, 3 

06-02-1824 

Schoot van der B. O. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

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

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

6833 27-A, 3 

06-02-1824 

Schoot van der E. O. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

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

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

6102 43-A 
12-01-1824 

Schoot van der Eile Oepkes ,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 
Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6865 10-2-A 
14-01-1825 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt 
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, 14-01-1825 (4) 

6057 261-A 

11-04-1820 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen,  11-04-1820 (4) 

6060 494 
12-07-1820 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen 12-07-1820 (4) 

6066 53-A 

22-01-1821 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. 22-01-1821 (4) 

6069 
 

285-B + C 
10-04-1821 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen  over het 2e kwartaal  10-04-1821 (4) 

6072 549-C  

10-07-1821 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal 10-07-1821 (3) 

6075 771 
11-10-1821 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 
Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  09-01-1822 (3) 

6084 649 
09-07-1822 

Schoot van der Eile Oepkes te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  09-07-1822 (3) 

6087 950 

15-10-1822 

Schoot van der Eile Oepkes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 

verdiende. 15-10-1822 (5) 

6063 703 

11-10-1820 

Schoot van der Eile Oepkes,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het 

vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. 11-10-1820 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Schoot van der Eile Oepkes, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  

arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. 11-04-1822 (4) 

6096 609 

07-07-1823 

Schoot van der Eile Oepkes, Hij wordt vermeld op de Staat  3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 07-07-1823 (4)   

6090 42 

14-01-1823 

Schoot van der Eile Oepkes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-01-1823 (4)   

6099 1016 

14-10-1823 

Schoot van der Eile Oepkes, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-10-1823 (5)   

6093 299 

11-04-1823 

Schoot van der Eile Oepkes, Hij wordt vermeld op de Staat2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 11-04-1823 (4)   

6394 257 
31-03-1815 

Schoot van der Hans Gabes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 
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) 



9187 735 

07-06-1918 

Schoot van der Jantje gehuwd met Hoogland Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

9183 1827/2 
00-12-1916 

Schoot van der Johannes Handelaar in Klompen te Franeker---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 
1916 (4) 

9180 264 

06-02-1915 

Schoot van der Johannes,  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) 

9182 284 
09-02-1916 

Schoot van der Johannes,  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 155 

03-02-1917 

Schoot van der Johannes, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. jaar 1917 (4) 

8211 988-3, 24 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Schoot van F. te Lemmer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Lemsterland 

Schoot van J. J. te Lemmer 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) 

8285 615-2, 24 
19-06-1840 

Schoot van J. J. te Lemmer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Lemsterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. 

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

8257  70/1, 24 
21-01-1840 

Schoot van J. J. van Lemsterland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de 
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

8375 708-5_24 

20-07-1841 

Schoot van J. te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. 

(Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

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

6390 19 

08-12-1814 

Schootanus J. Jans 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schoote van Bate (Bote?) H. 103 en Grouw is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

6062 622 
11-09-1820 

Schootstra  Johannes Folkerts  hij heeft zijn functie als schoolonderwijzer te Harich aanvaard  jaar 1820 (1) 

8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Schootstra ….? te Haule, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

3594 Map 96-A 

1876-1878 

Schootstra Folkert Johannes---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op  de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken 

betreffende een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door hem 

ondertekende brief  ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af  van 
400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen 

van Jacob,  Wierda Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878  (6) dossier (35) 

9181 1751 
06-10-1915 

Schootstra Folkert,  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) 

6061 554 

10-08-1820 

Schootstra Folkerts Johannes zijn benoeming als Schoolonderwijzer 3e rang te Harich  ook genoemd de schoolopziener Visser H. 

W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1) 

6058 359 
23-05-1820 

Schootstra J. F. zijn benoeming als Schoolmeester te Harich enz. jaar 1820 (1) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Schootstra Johannes Folkerts, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 

kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6668 380 blz. 4 
04-10- 1817 

Schootstra R. M. 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 803-4 
17-09-1816 

Schootstra Rieuwerd Martens Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 
voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 3e  

blz. kolom 
11-09-1815 

Schootstra Ruwerd Martens staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude 

Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. 
jaar 1815 (5) dossier (9) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Schoppe Jan staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van 

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

6838 7-A bijl. 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Schoppe Jan, 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende 
de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten 

voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 

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

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Schoppe Jan, 65 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst 

der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het 

tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende 
welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen 

van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 



9182 24 

06-01-1916 

Schoppen Hylke,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 1341 

06-09-1918 

Schoppen Sietze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9181 1645 
03-09-1915 

Schoppen? Sjoukje gehuwd met Wit de Hendrik,  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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Schoppner Wilhelmina vrouw van Procee Geert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven 
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

6636 137 

09-02-1815 

Schore? Van der Jan D.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Kiers R. School Onderwijzer die 

volgens oude Costumen van dese plaatse  wierde verkozen door de ledematen blijkens een beroepbrief van Kiers uit den jare 1762 
met approbatie van den Grietman Haarsma van Aulus is het tractement van Kiers verhoogd naar enz. en door de grietman Blocq 

van Haarsma Daniel verder vermeld als Kerkvoogd Bosma K. K.    enz. jaar 1815 (4) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Schornmeyer ….? Amsterdam  Hul Kapitein op de  Echo (Schiermonnikoog) , jaar 1840 

6251 1037 

27-10-1814 

Schors v.d. D. W. , wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 

13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten  met de vermelding van de waren/diensten  en het bedrag enz. jaar 
1814 (7) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Schors van der D. J. 800 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) 

6244 340 

26-04-1814 

Schors van der D. W. de Adjunc Maire hij heeft nimmer eene schadeloos Stelling gevordert samen met de maire van Surhuisum 

doch daar de Maire vernomen heeft dat de andere maires de reiskosten wel in rekening brengen enz. jaar 1814 (2) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Schors van der Durk Jacob 178 Bergum 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) 

8364 498/10, 15 

21-05-1841 

Schors van der Durk W. de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

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

het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5 

6636 170 
21-02-1815 

Schors van der J. D.---- Bonhomme ….?  Schout van de Gemeente Surhuisum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de verkiezing van eene Kerkvoogd  te Surhuisterveen enz. en betrekkelijk de Kerkvoogd Schors van der J. 

D. enz. jaar 1815 (2) 

6644  848 
21-10-1815 

Schors van der Jan Dirks---- Terpstra Jacob IJmes van beroep Boer en Schors van der Jan Dirks Koopman beide te Surhuisterveen 
dat door de voorgangers Veenstra Gerken Louwrens Veenstra Tjisger? Tjipkes als Armvoogden  aan de Notaris Andreae Pieter te 

Leeuwarden wegens het onderhoud van Eits Evert verder ook ondertekend door Deinema W. T. als gelastigde enz. jaar 1815 (2) 

8380 820-8 
20-08-1841 

Schors van der Rinze Jacobs Veldwachter in de Grietenij Achtkarspelen staat vermeld in een door de Generaal Majoor belast met 
het Provinciaal Kommando in Groninhem en Drente betreffende dat hij als een braaf soldaat bekent staat  en is uit zijn terugkeer 

uit Indie ook oppassend geweest en hij wil graag enz. jaar 1841 (3) 

8380 820-11 

20-08-1841 

Schors van der Rinze Jacobs Veldwachter in de Grietenij Achtkarspelen jaar 1841 (1)   

6043 116 

16-02-1819 

Schortinghuis Jan 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 Noord Holland   jaar 1819 (4) 

8379 815-20 blz 12 

19-08-1841 

Schot Gijsbertus  te Franeker onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz.    jaar 1841 (4) 

9180 818 

05-05-1915 

Schot Huybregt Jacobus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Schot Jacobus 178 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de 

Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6420 338 

05-08-1817 

Schot Willem * 27-01-1789 Rotterdam 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) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Schotanis a Steringa van Heslinga  Hendrikus  Handelaar en Grossier te Sneek hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met 

zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 1841 (dossier 21) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Schotanis Janke N. 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) 

8355 294/23 

00-00-1841 

Schotanus  Klaas Everts te Hindelopen, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als 

Postdistribiteur te  Workum (3) jaar 1841 

6069 
 

284 
09-04-1821 

Schotanus ….?---- Schenk van Nijlegger van H. F. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de 
Grietenye Raad van Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen  

betreffende de aanscherping door de heer Gouverneur van Vriesland  in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil 

betreffende de grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3) 

8309 1110-4 

09-11-1840    

Schotanus a Heringa Lemke Hans Henricus oud 16 jaar zoon van Lemke W. (Willem) Predikant bij de Hervormde gemeente te 

Warga enz. jaar 1840 (2) 



8214  1027/10 

07-10-1839 

Schotanus a Steringa Heslinga Hendrikus---- Heslinga van Auke zoon van Schotanus a Steringa Heslinga Hendrikus het betreft een 

proces verbaal opgemaakt door de commiesen Otma ….?en Franck ….? te  Sneek omdat deze in functie bedreigd en beledigd zijn 

enz. jaar 1839 (6) 

6071 516 
27-06-1821 

Schotanus a Sterringa levende in 1593---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  
dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de 

gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  

tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of 
kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, 

Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., 

Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7) 

6668 380 blz. 2 
04-10- 1817 

Schotanus A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 
op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te 

kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier 
(8) 

3699 A-31 

12-02-1834 

 

Schotanus Akke Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10) 

6830 16-C 

15-01-1824 

Schotanus Anne Wiegers---- Jaarsma G. W. Assessor van de gemeente Hemelumer Oldefaert en Noordwolde ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Schotanus Anne Wiegers die ook een brief ondertekend aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat hij als fuselier Nationale Militie als verlofganger te Hemelum dat hij verzoekt ontslagen te worden enz. 

jaar 1824 (4) 

6383 60 

02-04-1814 

Schotanus Ansche 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) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Schotanus Auke Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse 

toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 1e  

blz. kolom 
11-09-1815 

Schotanus Auke staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 

vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 
(5) dossier (9) 

6833 27-A blz.13 

06-02-1824 

Schotanus Auke 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 

8254 6/12, 172 

03-01-1840 

Schotanus Christiaan Politieagent te Sneek,, jaar 1840 

6013 429 
16-07-1816  

Schotanus E. (of L.) J.  en Werf van der D. H. er worden 2 commieszen toegevoegd ad interim tot aan de invoering van het nieuw 
enz. jaar 1816 (1) 

5991 753 

26-09-1814 

Schotanus E. benoemd en aangesteld tot Ontvanger der Indirecte Belastingen te Workum zulks in plaats van de overleden  heer 

Stoffels S.  en te stellen een Borgtogt enz. jaar 1814 (2) 

5991 758 
28-09-1814 

Schotanus E. Ontvanger der Indirecte Belastingen te Workum Onderwerp; het afleggen van zijn eed jaar 1814 (1) 

6008 82 blz. 1 

03-02-1816 

Schotanus E. 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) 

6855 24-A 

29-09-1824 

Schotanus E.---- Toren Jan G. Winkelier op Ameland hij verzoekt om een gedeeltelijke inhouding op het tractement van de 

commies Schotanus E. te Buitenpost wegens een schuld van 45 gulden enz. jaar  1824 (3) 

6274 891 
15-10-1816  

Schotanus E.,  Hij ondertekend  mede een document met andere Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de 
Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst 

met hun namen  jaar 1816 (4) 

6073 619 

01-08-1821 

Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over 

Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als 
Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het 

achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. 

voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid 
van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te 

Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van 

bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en 
Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als 

Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide 

wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9) 

6624 218 

29-01-1814 

Schotanus Evert---- Bakker Symen Sybrens van beroep Bakker Lid dezer Gemeente wonende te Exmorra wordt voorgedragen tot 

het waarnemen van de functie van de Schout Oneides C. (Catrinus)van de Gemeente Arum bij zijn afwezigheid enz. en Schotanus 

Evert wonende te Bolsward wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

6380 13 nr. 41 
29-01-1814 

Schotanus Evert Jacobs te Knijpe,Visser Jan Ymkes te Akkrum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de 
onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, 

agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6029 881 
13-12-1817 

Schotanus Evert---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als 
gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip de 

Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek)  komende van Riga naar Schiedam met een lading Rogge 

en Garst is komen te stranden op Ameland  tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is 
geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. verder genoemd Schotanus Evert 

Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en als 

getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5) 



6277 30-4 

09-01-1817 

Schotanus Evert 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) 

6008 82 blz. 3 
03-02-1816 

Schotanus Evert 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) 

6073 637 + B.  

08-08-1821 

Schotanus Gabe---- Janson Petrus Meter en Weger te Harlingen  is overleden en er wordt voor zijn plaats voorgesteld Schotanus 

Gabe oud ongeveer 35 jaren getrouwd hebbende en 2 kinderen , en Groot de Pieter oud 32 jaar getrouwd hebbende en 1 of 2 
kinderen en Meij van der Jan Martens , oud ongeveer 40 jaren getrouwd hebbende en 9 kinderen en Praam Jan Jurjens  omstreeks 

25 jaren niet getrouwd jaar 1821 (5) 

6253 28 blz.2  
04-01-1815 

Schotanus Gerrit Anskes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd 
gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. 

Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

6388 134  
t/m 146 

05-10-1814 

Schotanus Gerrit Nolles---- 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) 

9181 2030 
25-11-1915 

Schotanus Gerrit te Zwolle, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9182 630 

05-04-1916 

Schotanus Gerrit te Zwolle, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 734 
27-04-1916 

Schotanus Gerrit te Zwolle, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schotanus Hendrik 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)  

5675 30-2 

06-05-1915 

Schotanus J. A. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op 

de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg 

te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen 

Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om 
door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 

handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17) 

6624 187 

25-01-1814 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) ---- Scheltinga  D. (Daniel) de Blocq van ondertekend een brief  als Schout van de Gemeente 

Mildam dat hij zijn post heeft geconstitueerd heeft en verzoekt aan te stellen tot Secretaris Kool van Heerens  W. B. openbaar 
Notaris te Heerenveen tevens voor te dragen Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Lid der Raad dezer Gemeente teneinde bij zijn 

afwezigheid hem te vervangen   jaar 1814 (3) 

6872 31-03-1825 
11-A 

 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) ---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het Oranjewoud (de 
voormalige Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verdr een brief met bezwaar omdat bovendien beide 

Kasteleins zijn enz. enz. Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud woonachtig is enz. verder een Procesverbaal 

waarin genoemd worden Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman, Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor, Doesburgh van 
W. Arr. Inspecteur, Jongstra F. A. Ontvanger beide eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als bijschatter Schotanus J. K. (Jelle 

Klazes) Schatter te St. Johannesga verder worden genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk Lieuwes Boer te Haskerdijken 

Schatter gemeente Haske en Tjalleberd, Jong de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te St. Johannesga en Knijpe jaar 
1825 (12) 

6624 296 

19-02-1814 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) is benoemd  als plaatsvervanger van de Schout van Mildam bij diens afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6078 95-26 

25-01-1822 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Landeigenaar en Huisman te Katlijk hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

6644  804 

18-08-1815 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden Scheltinga Menno 

Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum Klaas Jans 
Scheltinga,  Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 gulden pagt, 

schuld aan van  715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman,  dit stuk is ondertekend door 

Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6) 

6644  805 

01-10-1815 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de noodzakelijke reparatie van de Kerk toren van Nieuwehorne enz. jaar 1815 (1) 

6872 06-04-1825 
82-A 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) te Katlijk staat vermeld in een document dat hij als schatter voor de belasting op het personeel dienst 
1823 resp. benoemd, beedigd en werkzaam geweest is enz. jaar 1825 (6) 

6066 

 

58 

23-01-1821 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) voorheen adj. Schout van Mildam  en wonende te Katlijk, in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening het volgende: dat hij in 1815 belast geweest is als zetter  van een nieuw Relevee, waarvoor hij  265 guldens zou 

krijgen maar dat nog niet heeft gehad , daarom verzoekt hij enz. enz. aar 1821 (3) 

6068 

 

219 

19-03-1821 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes) voorheen Adjunct Schout van Mildam  Onderwerp: een request betreffende zijn beloning van 265 

gulden Schotanus J. K. (Jelle Klazes) s, enz.,  jaar 1821 (1) 



6256 338 

21-02-1815 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes)Substitut Schout van Mildam ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende 

crediteuren op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

6254 181 

21-02-1815 

Schotanus J. K. (Jelle Klazes)Substituut Schout, Hij tekent samen met  de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  een 

staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6383 74 
23-04-1814 

Schotanus Jac. J. te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 

opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6390 30 en 98 
26-11-1814 

Schotanus Jacob Jans , Grofsmid te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken is ook 
volgens de heer Questius J. W. van beroep Med. Chirurgijn Doctor te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (2) 

6243 151 

03-03-1814 

Schotanus Jacob Jans---- Schaafsma Wiltje Entes , Meester Timmerman  en Greveling Tjerk Meester Verwer  en Schotanus Jacob 

Jans Meester IJzersmid , in een  brief van  Fopma J. L. de Schout van Sexbierum die aan de Commissaris Generaal schrijft   dat hij 

uit zijn Prive Beurs heeft betaald aan voornoemde personen een somma van  147 guldens en dat hij enz. enz. jaar 1814 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Schotanus Jan Feiten 552 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Schotanus Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

9181 1645 

03-09-1915 

Schotanus Jan,  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) 

6399 787 

19-09-1815 

Schotanus Jan?---- Bekuer F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

Hursker Bernardus, Hollinga Petrus Sijmon en Schotanus Jan? alle wonende te Leeuwarden alle onderofficieren van de 1e. 2e en 

3e compagnie Nationale Garde gedient hebbende  bij het Blookade Corps van de Vestin Delfzijl enz. het betreft hun soldij over 
1814 verder genoemd de Luitenant Collonel Commandant der onlangs ontbonden enz. Beekkerk Haije enz. jaar 1815 (1) 

6091 111 

01-02-1823 

Schotanus Jelle Klazes vcoorheen adjunct Schout, Huisman te Katlijk , Hij is lid van het collegien van Zetters  van Mildam enz. 

jaar 1823 (3) 

6100  1215-26 
29-11-1823 

Schotanus Jelle Klazes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6394 257 

31-03-1815 

Schotanus Johannis J. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 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) 

6850 28-A  

06-08-1824 

Schotanus Jz Commies te Buitenpost---- Toren  Jan G. Winkelier te Ameland, o.a.  een handgeschreven brief met zijn 

handtekening , onderwerp;  betreft een te vorderen bedrag van de Commies te Buitenpost Schotanus Jz jaar 1824 (6) 

9188 570 
15-05-1919 

Schotanus K. Dokkum Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) (4) 

8381 841/10-E 

26-08-1841 

Schotanus Klaas Baukes, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van 

soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6390 19 
08-12-1814 

Schotanus M. Jans 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) 

8380 833-1 
23-08-1841 

Schotanus N. G. te Woudsend de betaling 1e termijn van fl. 5920.= ten behoeve van de aannemer van het Arrest huis te Sneek enz. 
jaar 1841 (2) 

8285 625-3 

22-06-1840 

Schotanus P. E. Notaris te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief betrefende Kuiper Trijn Douwes, het betreft de aangifte 

van een Memorie van Successie welke door de belanghebbende zijn vertekend maar dat Prins Jeije mede belanghebbende Soldaat 
bij de 3e Comp.,  1e Batt. der 7e Afd. Nationale Militie in garnizoen te ’s Hertogenbosch welke met verlof afwezig geweest zijnde 

het bewijs van inlevering niet heeft ontvangen enz.  en daardoor de termijn van inlevering is vervallen en de anderen in de boetes 

zijn gevallen enz. deze zijn Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam, Lammerts Anne Sijtus te Amsterdam en Malsen van 
Wiggert te Amsterdam enz. jaar 1840 (5) 

8285 615-2, 19 

19-06-1840 

Schotanus P. E. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Schotanus R (iemer?) M. 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Schotanus Rimmer,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6378 23 

07-12-1813 

Schotanus Roelof Feites * 1795, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich 

vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Schotanus Romke Bottes 36 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 1054 
05-06-1915 

Schotanus Sietze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6418 256 

05-06-1817 

Schotanus Stijntje Gerrits---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van  Wijmbritseradeel ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas van Woudsend  en Schotanus 
Stijntje Gerrits zig in het laatst van het jaar 1816 bij mij ten huwelijk heeft aangegeven enz. maar geen bewijs van voldoening der 

militie heb ik het voltrekken van het huwelijk geweigerd enz. jaar 1817 (4) 



6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Schotanus Ype 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)  

6074 688 

11-09-1821 

Schotanus…..? ---- Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel,  Onderwerp: de grensafscheiding is bepaald als volgt: enz. enz. ook 

wordt genoemd volgens de bekende atlas van  Schotanus enz. jaar 1821 (4) 

8354 269/7 

00-03-1841 

Schoten van Gerrit te Leeuwarden, Request  dat hij een betaling heeft gedaan wat niet goed is verantwoord op het kantoor te 

Leeuwarden met een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1841 (13) 

6382 20 nr. 252 

29-03-1814 

Schoten van Tee Aukes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van 

het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4) 

6092 258 

28-03-1823 

Schoterland , Verveening Provinciale bepalingen  en Voorzorgen met 18 artikelen onder welke kracht enz.  de verveeningen in de 

gemeente  Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde,  Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf  jaar 1823 (15) 

8386 951/7 

25-09-1841 

Schoterland---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en 

Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

9191 1194 

22-09-1920 

Schoterland---- Oranjewoud gem Schoterland een vergunning tot het dempen van een sloot voor  een uitgang/toegangsweg naar  

naar de Nieuwe Begraafplaats Heerenveen  bij het voetpad naar Oranjewoud  ook een getekende kaart (Blauwdruk) met de situatie 

jaar 1920 (17) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Schoterland----- 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   

8344 58/17 

18-01-1841 

Schoterland,   Staat der Permissie Biljetten tot nabaggering van Winterbrandjes te Nije en Oudehaske jaar 1840 met 56 namen van 

verzoekers van Nijehaske en 84 namen van verzoekers van Oudehaske en een lijsten met 220 namen  van behoeftige personen die  
door de Grietenij Schoterland  vergunning hebben voor winterbrandjes, het z.g.n. maken van kleine partijtjes turf. , jaar 1841 (26) 

9188 523 

05-05-1919 

Schoterland,  , een dik dossier betreffende de bestrating en de verbetering goten langs de rijksweg genaamd De Dracht te 

Heerenveen , Schoterland, tevens een krantenartikel uit de Nieuwe Courant van  Vrijdag 3 April 1914 dat de Hoofdstraat, 

winkelstraat behoren tot de rijksweg genaamd De Dracht te Heerenveen verder veel correspondentie en raadsbesluiten enz. enz.  
jaar 1919(ca. 50 

9188 523 

05-05-1919 

Schoterland, een dik dossier betreffende de bestrating en de verbetering goten langs de rijksweg genaamd De Dracht te 

Heerenveen , Schoterland, tevens een krantenartikel uit de Nieuwe Courant van  Vrijdag 3 April 1914 dat de Hoofdstraat, 
winkelstraat behoren tot de rijksweg genaamd De Dracht te Heerenveen verder veel correspondentie en raadsbesluiten enz. enz.  

jaar 1919(ca. 50) 

6283 1031 

10-09-1817 

Schoterlandts Griet. Zegel---- Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen, met terugzending door de rietman van Schoterland van zijn 

request ,  met advies over voorgeschoten gelden voor de werving van  vrijwilligers in 1809  van die der kanonniers 
Kustbewaarders in 1811 enz. enz. aan de Gouveneur van Vriesland enz.  met een lakzegel met vermelding  Schoterlandts Griet. 

Zegel en een wapen enz. jaar 1817 (1) dossier (6) 

6867 09-02-1825 
31-B 

Schoteruiterdijken, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad 
door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in 

verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, 

Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was 
zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5) 

6045 265 

20-04-1819 

Schoterzijl (oude) een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van enige reparatieen aan de Statendijk den Havenwerken 

enz. jaar 1819 (3) 

6045 275 
23-04-1819 

Schoterzijl Oude---- Lemmer en Slijkenburg en Oude Schoterzijl Bestek en conditieen wegens het drie jarig onderhoud van de 
Statendijk aldaar  jaar 1819 (7) 

6046 303-a 

01-05-1819 

Schoth Johannes Wilhelmus  gepensioneerd Majoor Tamboer te Harlingen  een document dat zijnde hij is overleden zijn militaire 

pensioen van fl. 130 per jaar  met no. 777 is gequoteerd jaar 1819  (1) 

3699 A-42 
13-02-1834 

 

Schotman Antje dochter van Schotsman Paulus Tjepkes en Sijbes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen 
(Vondelingen en verlaten 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 (2) 

3699 B-17 
30-04-1834 

 

Schotman Antje dochter van Schotsman Paulus Tjepkes en Sijbes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3) 

3699 B-17 

30-04-1834 
 

Schotman Paulus Tjepkes---- Schotman Antje dochter van Schotsman Paulus Tjepkes en Sijbes Trijntje, wordt vermeld op de 

Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien 
opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3) 

3699 A-42 

13-02-1834 

 

Schotman Paulus Tjepkes---- Schotsman Antje dochter van Schotsman Paulus Tjepkes en Sijbes Trijntje, wordt vermeld op de 

Nominative Staat der kinderen (Vondelingen en verlaten 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 (2) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Schotmans Beerend, 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-B 

03-02-1836 

Schotmans Berend, 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-C 
04-02-1837 

Schotmans Jan Beerends, 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-B 
03-02-1836 

Schotmans Jan Berends, 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) 

6867 09-02-1825 9-
A 

Schots ….?---- Ameland, Onderwerp: Overstroming van de 3e en de 4e febr. j.l. alle dijken rondom de bouw en weilanden door 
het hooge water weggespoeld en met zout water enz.  en vele huizen hierbij ingestort te Hollum en bij Metz Douwe  de pachter der 

Domein Hoeve al zijn schapen ter getale van 94 heeft verloren en ten huize van de secretaris Schots ….? Kwam het water met een 

zodanige  drift alle deuren binnen lopen dat hij naar de zolder gevlugt is. Verder een beschrijving van de overstroming jaar 1825 3) 



6032 205 

25-03-1818 

Schots ….?---- Visser Barend & zoon met als onderwerp de vergane schepen de Goede Hoop en de Fredriech Herman enz en ook 

genoemd de secretaris Schots ….? Die in 1781 enz. jaar 1818 (1) 

9725 Deel 2  

23-06-1894 

Schots ….? Westdongeradeel Kapitein op de Johanna 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) 

6241 19 

12-01-1814 

Schots Anders Annekes, ---- Joghoms Hilke, Albada Bauke Douwes , Schots Anders Annekes, Stegenga Age Popkes en Visser 

Jan Diddes  Onderwerp: dat zij door de Municipale ontvanger  de inwoners van Colderwolde aanmaant te betalen , maar er is een 

overschot van de jaren 1811-1812 en zij hebben uit eigen zak betaald enz. enz. getekend door allen enz, jaar 1814 (2) 

6251 1142 

08-09-1814 

Schots Heere (weduwe) wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid 

van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met 

de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6) 

9414 155                    
16-12-1913  

Schots J. en  Stavast L. Gemeenteveldwachters te Joure zij hebben geen ontheffing  verleend van het verbod van art. 4 enz. maar 
dat de gemeente alsnog enz. i.v. met de Jaarmarkt, de gaarding van Marktgelden en  keurmeester van Vlees, Visch enz. jaar 1913 

(4) 

5992 833 
24-10-1814 

Schots J. J.  te Ballum wordt aanbevolen  door Ruijter de G. J.voor de post van Ontvanger aldaar i.p.v.  Meijer J. F. die afwezig is 
enz. jaar 1814 (1) 

6277 31 

08-01-1817   

Schots J. J. de secretaris hij wordt vermeld als geteekend samen met de andere Grietenij Raad leden van Ameland met omtrent 

2000 zielen als inwoners en hun bestaan geheel afhangt van de Zeevaart die door den Oorlog een lange reeks van jaren heeft 
stilgestaan enz.`de brief is gedateerd op 21-11-1816 jaar 1817 (1) 

6300 17, 44, 44a 

07-01-1822 

Schots J. J.---- Jong de Sipke Gerbrands hij wordt voorgedragen voor de post van Gemeente ontvanger  op Ameland door het 

Grietenij bestuur enz. tevens  Schots J. J. Secretaris  de stukken zijn al aan hem overhandigd  in 1820 jaar 1822 (5) 

6098 925 
24-09-1823    

Schots J.---- Metz G. D. (Gerben D.) Assessor en de secretaris Schots J. staat vermeld op een document Staat van onvermidelijke 
kosten voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee Gebroeders gevoerd geweest door schipper Sloot Jacob op 

den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald uit het Provenue der Verkoop 

van het geborgene van gemeld schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2) 

6075 
 

773 
11-10-1821 

Schots J.---- Zeper Jan  Ontvanger der Directe Belastingen hij is sedert enige weken in Nes Gedomecilieerd en getekend op Balm 
Ameland 22-09-1821 door den Assessor Metz G. D. (Gerben D.) en de secretaris Schots J. en van de registratie te Dokkum Schelle 

van G. , enz.  jaar 1821 (1) 

6869 28-02-1825 
8-A 

Schots Jacob Jacobs---- 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) 

6298 
 

141 
12-03-1821 

Schots Jacob Jacobs, de secretaris huurt (gratis)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 ) 

9183 922 
06-06-1916 

Schots Jacob, Komt voor op een  document  (blz.4)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9184 839 

03-07-1917 

Schots Jacob, 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) 

6063 735 
20-10-1820 

Schots Jan J.   Onderwerp: Instructeur voor de Zeevaart op het Eiland Ameland , maar sinds zijn request om instructeur te mogen 
worden is zijn gezichtsvermogen zeer verzwakt en dat hij thans enz.  jaar 1820 (1) 

6054 17 

10-01-1820 

Schots Jan Jacobs , zijn verzoek om tegen een behoorlijk jaarwedde als Instructeur in de Navigatie op het eiland Ameland  te 

worden aangesteld enz. enz.  ,     en dat  op de school in Hollum zeer wenselijk zou zijn enz. enz.  jaar 1820 (3) 

9180 818 
05-05-1915 

Schots Jantje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6715 112 

00-00-1823 

Schots Jochum Hylkes,-------Lyckle Boutes de Vries en zijn vrouw Aafke Louws de Vries domicilie te Eernewoude hebben een 

ongeluk gehad met hun schip de Twee Gebroeders op de Zandplaat achter het dorp Oudemirdum en is hun schip verbrijzeld, het 
was p een woensdag de 16e april dat Jochum Hylkes Schots Boereknecht  te Oudemirdum het schip heeft zien stranden omstreeks  

4 uren in de middag tevens hebben  Hendrik en Gabe Louws Louwrens wonende te Wyckel  en Oudemirdum zij hebben de 

schipper en zijn vrouw op de wal geholpen enz. enz. jaar 1823 (4) 

6669 415-k 
29-10-1817 

Schots Jurjen Lid van de Raad der Stad Workum 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) 

6042 22 

13-01-1819 

Schots Pieter P. , Wagenaar---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij 

vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. 

jaar 1819 (2) 

6390 36 

14-01-1815 

Schots Pieter Pieters tot Nes op Ameland, hij schrijft en ondertekend een brief en geeft te kennen dat hij in uiterste verlegenheid is 

dat hij zijn belastingen van 22 guldens 8 stuivers en 4 penningen van  1813 en 1814 niet in éénmaal kan betalen uit hoofde van zijn 
talrijk huisgezin en de weinige inkomsten hij heeft allen nog maareenige beesten maar als hij die moet verkopen waarvan moet hij 

dan zijn vbrouw en vier kleine onmondige kinderen van voeden enz. enz. jaar 1815 (3) 

8352 220/18 
00-00-1841 

Schots, ? ?  Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een 
brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8) 

8368 568/2 

00-00-1841 

Schots, Pieter de weduwe  met 1 kind die geboren is 30 maart 1841, Ontvangen een deel van een gratificatie van 200 guldens, 

onderwerp het verongelukken van de Veerboot thuis horende op Ameland op 14 augustus 1814  in de zuiderzee enz. enz. jaar 1841 
(3) 

6683 2 deel 1, 7 

04-01-1819 

Schotschman N. Predikant 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) 



6243 138 

24-02-1814 

Schotse Jan A. het stuk was getekend door hem namens de benoemde commisiie van de dorpen Warns en Scharl die zig verpligt 

voelen zig nogmaals tot de Heer Commissarissen Generaal te wenden met het verzoek om toch aan hen te vergunnen de 

opschorting van de executie waarmede wij door Stavoren worden aangevallen  enz. jaar 1814 (3) 

6632  
 

  

1316 lijst 3-R. 
22-10-1814 

Schotsma Johannes 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Schotsma Sijmon Jappes 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 13 

06-02-1824 

Schotsman A. te Ouwerkerk, 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 

3699 B-4 

08-04-1834 

 

Schotsman Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6) 

6277 30-5 
09-01-1817 

Schotsman Heere 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 2_L. 
22-10-1814 

Schotsman Heere 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) 

9921 34 

19-10-1882 

Schotsman Heere, Agent van Politie 2e Klasse (Noodhulp) te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 

Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6277 30-13 
09-01-1817 

Schotsman Johannes 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Schotsman P. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 

17-07-1839 

Schotsman Pieter te Lemmer 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) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Schotsman Psaulus Tjipkes, 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Schotsman Tjeerd Jappes te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 

Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig 
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor 

een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6632  
 

  

1316 lijst 4-L. 
22-10-1814 

Schotsman Waije Ulbes 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) 

8172 247-15 

06-03-1839 

Schott Bernardus, Flankeur 7de Afdeeling Infanterie *  04-11-1813 Almelo ,  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) 

9186 244 

05-03-1918 

Schott Emanuel, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

9181 1751 

06-10-1915 

Schott Johanna,  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) 

6633 1358 

03-11-1814 

Schottanus E.---- Olivier W. gechargeerd wegens afwezig heid van deCommissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Meijer Nicolaas Notaris te Bolsward wordt voorgedragen voor de post van Secretaris 

van Sneek i.p.v. Schottanus E. die benoemd is als ontvanger der enz. jaar 1814 (1) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Schottmans Beerend, 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-A 

09-02-1835 

Schottmans Jan Beerends, 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) 

6062 652 

25-09-1820 

Schotts J. J.  Oud Koopvaardij Kapitein  op Ameland  hij verzoekt om aangesteld te worden voor instructeur van de zeevaart enz. 

enz. jaar 1820 (5)  

6632 1274 

15-10-1814 

Schotz Jacob Jacobs wonende te Bollum deze wordt door de Schout van Ameland voorgedragen om de functie van de 

vertrekkende Griffier Meijer F. provisioneel waar te nemen  enz. jaar 1814 (1) 



6276 1102-9 

18-12-1816 

Schou van der Marten P.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 

1816 (4) dossier (21) 

6384 111 

13-06-1814 

Schoukema Klaas J. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e 

Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

6870 15-03-1825 

32-C 

Schouman Doeke * 25-10-1806 te Dockum van beroep Watermolenaarsknecht zoon van Schouman Harmen en Doekes Antje , 

zijn Nominative staat met al zijn personalia en opmerkingen en aanwijzingen enz. jaar 1825 (5) 

6871 28-03-1825 

58/1-C 

Schouman Doeke---- Zijlstra Pieter geboren te Harlingen 4 maart 1802 Molenaarsknecht zoon van Zijlstra Eelze Heerkes van 

beroep Arbeider wonende te Veenwouden heeft zijn zoon niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en Everts Japikje †en 

verder Schouman Doeke geboren 25-10-1806 de wees en Armenvoogden van Dokkem hebben hem niet ingeschreven waarvoor 
een Proces-verbaal beide zijn niet ingeschreven voor de Militie van 1821 en 1825 maar zijn voor den dienst geschikt bevonden en 

bij de 8e afd. inft. In dienst zijn gesteld geworden enz. enz. jaar 1825 (6) 

6028 810 
13-11-1817 

Schouman Harmen 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) 

6870 15-03-1825 

32-C 

Schouman Harmen---- Schouman Doeke * 25-10-1806 te Dockum van beroep Watermolenaarsknecht zoon van Schouman 

Harmen en Doekes Antje , zijn Nominative staat met al zijn personalia en opmerkingen en aanwijzingen enz. jaar 1825 (5) 

6026 652 
23-09-1817 

Schouman Harmen 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Schour Henrie---- Scheur Henrie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Kollum 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) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Schoustra Auke S. 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) 

9186 629 

18-05-1918  

Schoustra Doeke S. neemt i.v.m. zijn gezondheid ontslag als lid van het college van  zetters van Baarderadeel enz. jaar 1819 (5) 

6038 728 

29-09-1818 

Schoustra Sybren A. te Roordahuizum Hij wil  een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen  met vergelijking van 

anderen te Wirdum  en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1) 

6862 25-A 

14-12-1824 

Schoustra Symen Sybrens te Haskedijken, Reclame op het recht van patent,  jaar 1824 (2) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Schout B. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en staat op een 

document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 

kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6060 480 
06-07-1820 

Schout v.d. Meye Benedictus, 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) 

9186 244 

05-03-1918 

Schoutema Wopke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

6243 191-7 

06-03-1814 

Schouten A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. 
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6683 2 deel 1, 6 

04-01-1819 

Schouten A. Ouderling te Nijkerk tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van 

Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6041 883 
07-12-1818 

Schouten A. Pastoor te Harlingen betreft mandaat no. 2288 enz. jaar 1818 (1) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Schouten A. te Nijkerk Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit 

is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2, 7 

22-01-1818 

Schouten A. te Nijkerk Secundi Classikale Bestuur Gelderland 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 2, 8 

04-01-1819 

Schouten A. te Nijkerk 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) 

6675 198 

10-05-1818 

Schouten Alardus te Harlingen staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. 

Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen 

de kerk had jaar 1818 (4) 

6028 841 
27-11-1817 

Schouten Allardus R. C. Pastoor te Harlingen  verzoekt om vermeerdering van zijn toelage jaar 1817 (1) 

6862 2-A 

14-12-1824 

Schouten Jan rechter te Alkmaar en auditeur Militair te Noord Braband,  hij is Candidaat en sollicitant voor de functie Rechter in 

de rechtbank van eerste aanleg te Sneek  wegens het overlijden van Knijff van Godschalk Horatius, Jaar 1824 (4) 

8112 945-10 

25-09-1838 

Schouten Jan, Jager 1ste Battailjon Jagers * 03-04-1808 Strijp ,  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) 

8017 931, 177 Schouten P. van Urk van beroep Schipper 13-09-1837 



13-09-1837 

8054 177/8047 

15-09-1837 

Schouten P. van Urk van beroep Schipper 15-09-1837 

8044 398,  3596 

24-04-1837 

Schouten P. van Urk van beroep Schipper 24-04-1837 

8047 522/7 

177/4755 

31-05-1837 

Schouten P. van Urk van beroep Schipper 31-05-1837 

8093       565-6   
13-01-1838 

Schouten Pieter Jacobus Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Sergeant 8-7-1836 Overleden te Soerabaja,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Schouten te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 
ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 14 
22-05-1840 

Schouterdaen te Gaasterland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van Wijn 

en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988/4 
26-09-1839 

Schouterden Ǽ Pastoor in de R. K. gemeente te Balk  een besluit van Z.M. de Koning dat hij een tegemoetkoming krijgt van f. 
300.= wegens gemiste landelijke bezoldiging over 1838 enz. jaar 1839 (3) 

9190 127 

13-01-1920 

Schouw Fokje---- Schouwstra Abele  geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper Pietje 

geb. 21 Maart 1870 Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke  zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij 
verzoeken vergunning om hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet 

etc. etc.  jaar 1920 (18) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Schouw v.d.  G. A?. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 

de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Schouw v.d. A. te Terhorne wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 

verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

6626 487  blz. 11 

07-04-1814 

Schouw v.d. Marten Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 
belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Schouw van der A. te Terhorne staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt 

W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Utinge- 

         radeel 

Schouw van der A. te Terhorne staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 37 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Schouw van der A. te Terhorne wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6834 7-A blz. 4 
18-02-1824 

Schouw van der Atze J. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en 

namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 

6 

8377 759/15 
04-08-1841 

Schouw van der Floris T. te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg 
van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Schouw van der Otse Jans 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 

18-07-1839 

Schouw van der Pieter Martens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het 

Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13) 

8377 759/15 

04-08-1841 

Schouw van der Tjerk Freerks te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de 

aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Schouwenberg te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

3595 Map 25 

1866--1867 

Schouwenburg  H. Jacobsz. Fabrikant te Harlingen----   Foekens J. te Harlingen  Stukken betreffende de Stoombootdienst van 

Harlingen over Franeker, Welsrijp, Winsum, Oosterlittens, Kromwal, Rien en Tirns naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J.,  
Schouwenburg  H. Jacobsz. , Slooten van G. A. ,  jaar 1866-1867 (12)    

3595 Map 24  

en 24-A 
1866--1867 

Schouwenburg  H. Jacobsz. Fabrikant te Harlingen---- Foekens J. te Harlingen  Stukken betreffende de Stoombootdienst van 

Harlingen naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J.,  Schouwenburg  H. Jacobsz. , Slooten van G. A. , ook een dossier dat er 
klachten van andere schippers  zijn tegen de Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de 

politie in onderzoek zijn, Reglementen en tarieflijsten aanwezig ook een lijst van bestaande breedte en diepte der Sneeker-

Franeker-Zeilvaart enz. jaar 1866-1867 (72)   

8000 575/16, 249 Schouwenburg  H. van Harlingen Eigenaar schip Jonge Hendrik, jaar 1837 



10-06-1837 

9465 Deel 1, 1 

13-01-1864 

Schouwenburg  H. van Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6) 

8280 526-1, 15 
22-05-1840 

Schouwenburg v. H. 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) 

6248 702 

01-08-1814  

Schouwenburg van H. de weduwe. , Zij 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) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Schouwenburg van H. 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) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Schouwenburg van J. K. 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) 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Schouwenburg….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

9191 923 
22-07-1920 

Schouwerwou Jan  --- Braaksma Tjeerd, geb 1890 Rinsumageest gehuwd 1 kind,  Agent van Politie te Haarlem voorheen te Gouda 
zijn aanstelling als gediplomeerd Veldwachter te Gaasterland , wordt ook in genoemd  als kandidaten Louwsma Anne, Agent van 

Politie te Woerden,   Schouwerwou Jan Veldwachter te Kesteren jaar 1920 (4) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Schouwerwou Jouke Wiltjes te Franeker 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Schouwstra A. S. te Roordahuizum 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) 

9190 127 

13-01-1920 

Schouwstra Abele  geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper Pietje geb. 21 Maart 1870 

Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke  zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij verzoeken vergunning om 
hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet etc. etc.  jaar 1920 (18) 

6388 59           06-

10-1814 

Schouwstra Auke Sijbrens te IJdaard, Luitenant als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en 

vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1) 

8384 911/11 
14-09-1841 

Schouwstra F. J. Tapper te Sijbrandaburen hij beklaagd zich tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn 
beklag jaar 1841 (dossier 16) 

6833 14-A, 4 

12-02-1824 

Schouwstra 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 

17-07-1839 

Schouwstra S. J. te Roordahuizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6840 36-A blz. 9 

22-04-1824 

Schouwstra Siebren Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6383 66 

02-04-1814 

Schouwstra Sijmons S. 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 

6840 36-A  

blz. 10 

22-04-1824 

Schouwstra W. Teunis Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen 

info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

9190 127 

13-01-1920 

Schouwstra Wytze---- Schouwstra Abele  geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper 

Pietje geb. 21 Maart 1870 Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke  zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij 

verzoeken vergunning om hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet 

etc. etc.  jaar 1920 (18) 

6839 10-A-11 

03-04-1824 

Schoverlingen J. F. Leerloyer te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 

voorkomen (2) jaar 1824 

 
  


